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 יארשיה דוגיאה 69
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 :הספדה תוריהמב
 :הספדה תוטישב
 :תרושקתב
 :הדובע סמועל

 :רינה יגוס לכל

 :הספדהל

 :פד ים

 :םינפוג יגוס

 :הספדה תוכיא

 .2000 \.ק.או דעו 100 5

 1.558 ,וצאנפד ,דהפחאהו ,פגאס ,54טדדו 5 ,ושוקה6ד
 .דועואבא ,6043א% ,ופש ,5 אד חסאו6פ תיליבקמ ,558ו41 תירוט

 .םיקתעה 5 דעו רוקממ תופיצרב הממיב תועש 24 דע
 .תידימ השילת ,ינדי ,יטמוטוא ,דידב ,ףיצר

 .ו חשו 5 - ₪-6005 - 607165 - | קהה א אום ו6
 תבשחוממ רואל האצוה

 .חוקלה תושירדל םימאתומ םיגוס תורשע ;סאד5
 .תונתשמ תויצולוזרב 1.6. - א. .0 - אחד

 ידרשמ לכל תונקתה יפלא ,םינרציה ידי לע רשכוה רשא ינכט תווצו תורש תודבעמ
 תוחוקלו פסו 585 ,ס6וו םיבשחמ יקפס ,הלכשהל תודסומ ,םילעפמ ,הלשממה
 .םייטרפ

 05 ל ו-1 ₪ ₪

 .תידימ הקפסא ,המגדה ,ץועי תלבקל םויה דוע הנפ

 מ"עב תוספדמו םיפוסמ אפלא קח
 א"ת ליחה-תמר ,5 דראה בוחר

 037491695 ,498633 ,497402 :לט
 5447797 :סקפ 371249 | ב :סקלט
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 בושחימה

 תי ארויה והרבחב
 דיתעו הוה

2 
 /// 7 25-ה יצראה
 םינותנ דוביעל

 ? /- רבוטקואב 4 /
27 

/ 

155% 428 

 ןדס ימע-תב :תישאר תכרוע
 ןיבר רענילא :תכרוע
 ןהכה והילא :תכרעמ

 יננח לאכימ
 איבל לואש
 זומטמ רדה
 לגס-יולה היממור

 ןמרפוק יתור :תכרעמה תריכזמ

 919 .ד.ת א"לוא :תכרעמה תבותכ
 52109 היבכמה רפכ
 037715772 037715770 .לט
 13009 .ד.ת :םילשוריב א"לוא ידרשמ
 02-415032 017420257 .לט
 03-5561406 בהי:םוסרפ

 א"ת ,מ"עב "לקדח" סופד

 תורומש תויוכזה לכ

 דבלב םימסרפמה תוירחא לע תועדומה

 :םינינעה ןכות

 - םש לש ולוגלג - 'בשוח השעמ'
 ריקחת לש ריצקת
 ןהכה והילא

 לארשיב םינושאר םיבשחמ

 קאציווה

 םלוגה
 איחי המלש

 םימי ויה
 רקוט רנבא

 א"ליא לש 23-ה סנכה

 ל"הצב בושחימה תליחת

 םדאה חומו בשחמה - חיש בר

 ואני יבצ תייחנהב

 םיבשחמה ונקתוה דציכ
 לארשיב םינושארה
 רחב ןורהא

 ויתורודל בשחמה תודלות הלאו
 ,תיכוניח היגולונכטל זכרמה
 החותפה הטיסרבינואה

 ןיאמ - ץראב ךוניחב םיבשחמ
 ?ןאלו
 הביטח הרינ ר"ד

 תונובנ תוכרעמו תויליע לע תופש
 הארוהל
 ןוא-רב דוהא ר"'ד

 לארשיב םינותנ תרושקת

 רטסלא םרוו

 םיטפשמה דרשמב בושחימה

 לדנב םחנמ

 חתפב תואטיסרבינואב בשחמה
 השדח הפוקת
 76 רלדא תינור

 הישעתב םיבשחמ

 יקסבוגר קירא ,בוטיחא בינ 'פורפ

 לארשיב הקיטובורה
 יולה ןועדג 'פורפ

8 

12 

 םוחתב בושחימה תכפהמ

 יאנותעה

 6 רדנוג דוא

 האופרב םיבשחמ
 תואירבה תכרעמב עדימה דוביע

 הארבה תארקל | 4
 ,ןגד .ע תופתתשהב ,טרכייר אסא
 רנט .י

 לע-תכרעמל ןוכיממ
 ףייטש בקעי ר"ד | 4

 בשחוממה פוקסורקימה
 ימלשוריה
 דלפטרב ליא ר''ד ,קו'ציז םשרג 'פורפ

 ןתינכות לש היגלטסונ
 דוהימע קחצי

 פס

9%4 

96 
15 

100 22 

 םינותנה דוביע תוחתפתה
 תואקנבב
 2 ןמרטוג םחנמ ר"ד

 הרובחתב םינותנה דוביע
 תיריוואה
 יילע-לא"ב בושחימה
 6 טמיצ לאירתכ

 "עוקרא"ב בושחימה יגשיה

 ץיבורוב לארשי 'פורפ

 תונדיתע
 טירסת - םוי-םוי ייחב בשחמה

 ידיתע

 םש-לעב .י ריד

109 

12 

 תיזחת - םינש 10 דועב םיבשחמה | *
 16 לבוי רשא ד"לבה

 םיינמיה םינמסה ,םינייטצמה | ל
 א"נעבו בושחימב ךרדה יצרופו

 |58 רוש םרימע ! 2
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 תרבוחה חתפב

 ו
 'הב .בושחימ תונש םיעברא

| 
 ב ו-2

 םייאנובשחה ,םייעדמה
 ו ל

 ילנויצנבנוק דויצ לש תודדוב
 םיסיטרכ לע ססובמה
 לע םתונמל רשפאש ,םיבקונמ
 .תחא די ףכ תועבצאמ תוחפ
2 
 עצמאב קר ולחה בשחוממה
 הנקתהב ,םישימחה תונש
| 
 םייעדמ םישומישלו ,ןמציו
| 
 הלחה םיששה תונשב קר
 לש ותעפשה ןמתסהל
 םע ,ילהנומה םוחתב בשחמה
 םיבשחמ לש םתנקתה
 תודסומב םינושאר
 םייטרפו םיירוביצ ,םייתלשממ
| 
 הנש םיעברא ףולחב ,תאז םע
 ונרחב ,תואמצעה תזרכהל
 תיחכונה תרבוחה תא דחייל
 המבכל "בשוח השעמ" לש

 ימוכיסו הירוטסיה יקרפ
 לש ותוחתפתה םוחתב םייניב
 שר | ב
| 
 ו ב
 ,תונותעב ,האופרה ףנעב
 ,תיטפשמה תכרעמב
 ךרעמב ,הרובחתב ,תואקנבב
 הישעתב ,תרושקתה
 .דועו תילארשיה
 נב
 ו |
 םינושאר לש םטע תמורתבו
 לע ודמעש הלא ,םיכישממו

 ב
 הלא דצב ץראב םינותנה
 תוכרעמ לע םויכ םידקפומה
 בור .ומוחתב שיא ,בושחימ

 ג
 תכרעמה תדותו ,וז תרבוחל
 לע ולטנש הלא לכל תעבומ
 .הביתכה תא םמצע

 ונא ט"משת תנש סורפב
 הנשב וניארוק תא םיכרבמ
 .הבוט

 תכרעמה
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 בושחימ תונש 0
 לארשי תנידמב

 רחאל אבויש וקליפ תרבח תרצותמ בשחמ
 וילעו ,ןוחטבה תכרעמ רובע הנידמה םוק
 תנידמ יכרצ לכ תא תרשל לכויש רמאנ'
 רלוד ןוולימ 5סס"כ לגלגמה ףנע דעו לארשי
 9000"ב וב םיקסעומו ,ג"לתהמ 2% ,הנשב
 .םידבוע
 תוכרעמו בשחמה יעדמל תוטלוקפ שש
 ואנכטו םיאסדנהל רפס יתב תורשע ,עדימ
 שמח לש המרב תורגב תוניחב ,םיבשחמ
 םדאה חכל קצומ ךבדנ םיווהמ - תודוקנ
 שי וכו .וניתויוליעפ ימוחת לכ תא אלממה
 -שחמ תינבב לחה ?וב םירגתמ ונניאש אשונ
 תובכרומ עדימ תוכרעמ םושיי ךרד ,םיב
 תוצבושמה םיליט תוכרעמו הקונויואב הלכו
 .תימצע הריצימ םיבשחמ
 הטלקנ אלש בושחימ תיגולונכט שו יבכו
 הניב ,םינותנ תרושקת ומכ םימוחת ?ונלצא
 תוכרעמ לש תורוטקטוכרא ,תותוכאלמ
 זברמ ,בשחמ תופש ,הנכות תסדנה ,הנכות
 תא תונמלמ עצמה רצקי .מ"בית ,עדומ
 .םלוכ
 -ועב םילודגה הרמוחהו הנכותה ינרצו בור
 םתוליעפו ץראב םגוציי .הנידמב םיגצוימ םל
 ףנעו יאדכ קוש חלפ לש האצות םנוה ןאכ
 תולעופ תורבח 350יב .יבוטקרטא יקשמ

 לכ לע המחלמ ,המוצע תויתורחת ,ףנעב
 ירזגמ לכב םכחותמ קוויש לש קוש .זרכמ
 .בושחימה יפנע לכבו קשמה
 -רעמ .הימשיימ - היגולונכטה יקפסל דגנמו
 לכב תינויחה תישילשה עלצה ןה עדימ תוכ
 -עמ לכב םייחה קרוע הווהמה יקסע ןוגרא
 עדימה תוכרעמ תכימת תמצועש לככו ,ויש
 תא אלמל ותלוכי הלדג ןכ - ןוגראב ההובג
 םיבר הלאכ םינוגראו .לכשומ ןפואב וידעו
 .ונכותב
 ,ילארשיה - םדאה דמוע הלא לכ ירחאמ
 גשומ) תוכיא תרבח .יתריציהו הנובה ,רצויה
 ןמזב עבק דמועב ספתנ ונואו רדגומ יתלב
 ,היביכרמ ןיב יבויחה שגפמב תניפואמ (ןותנ
 .היקלח לכ ןיב הישעמ אבה רזוחה ןוזיהב
 רכיה ות קפס לש לצ אלל ןה הלא תודבוע
 .ףנעב םיקסועה לבל
 תוחתפתה תא א"ליא הוולמ הנש 25דכ
 -סועה לב לש לעה-"דוגוא איה א"ליא .ףנעה
 3507בו םירבח יפלא ,עדימ תוכרעמב םיק
 ,הליעפ הלהנה א"ליאל .הב םידגואמ תורבח
 -סומ תא םיביכרמה םירבח תפסאו הצעומ
 .דוגואה תוד
 םוצע ןווגמב יוטיב ידול האב א"לוא תוליעפ
 לודגה יצראה סנכב לחה ,תויושחרתה לש

 םויעוצקמה םיסנכב ךשמה ,לארשיב וגוסמ
 םיסנכו םיחמתמה םידוגיאה לש םייתנשה
 תוצובק ישגפמ ,ןויע ימיב הלכו םיימואלניב
 .םיימואלניב תודסומב תוליעפו הדובעה
 הלאה םיעוראה לכב םיפתתשמ םירבח יפלא
 .הבר ףנעה לע םתעפשהו הנשה ךשמב
 -וגיא 4 ,תוליעפ הדובע תוצובק 12 א"לואב
 ,קזב ימוחתב תולעופה תודעוו םיחמתמ םיד
 םיביגמה ,תיעוצקמ הקיתאו ,םיבשחמ יוסימ
 םודוקל םילעופו תויגולונכט תויוחתפתהל
 .ףנעה
 אלש א"ליאב הכאלמ םישוע םיליעפ תורשע
 .טרפ לבקל תנמ לע
 םלעפ יהי ,הכאלמב םיקסועה לכל יחל הכ
 .ךורב

 -ומה תומאותה - ןוחבו רוזח םילימה ונחבנ
 -ופס םיטפשמ םתוא םאה ?תרתוכה תא םיל
 השעמל ?בל ישחר םיאטבמ וז המישרב םיר
 .בותכל ןתינ רפס

 בכוכ-ןב ארזע
 א"לוא ר"וי
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 תישארב רדספ
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 טונה
 'ב69-|| לע , .סילחככ סיפוליפו . סירקי סישודיס ויוני וב

 1646|| קדל סניכ ירמפ ןיכס) . סירודס סרוס יפמוס ססממ
 ₪ 62.| כרס יימסק ןמ דח ןמפ ידי ססעמ . סירסימו טפסמו
 165% || כב כ"סמכ סלסה סכסס" לרשיכ סות ןיכרמו ןסרדס
 | לפ ןועמש הממ 'ס ספ ס"ס ןרבה ןועמש
 3 09-| .תויתוסו ספיכויכ לע ספדכ . סירעפכ וסופ2סיו תוכס יקרפ
 16 1%|| סוטס רכד סיסי ןטמל יכבע ןוסלכו םדקס ןופלכ תוקיסכמ
 ילו . סילעכ סע סינקז סת דחו סכח דקל םפכ לכל
 5 || ס"ס) ק"סיכ סמולטק רוח םילוס) דוע ונרזפל וגיניפ
 5סרטי לכ :לעו וכילע ןנס 9" ס"ס סוכה . סיכטטכס 'זכס

 1% : ןמ6 . סירוד רולו דע ידטל וכיחל
 4% ט"ס םילדתשמה ספג

2 
 ב 8 כי ==----
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 2 י"> הברג תנידה לפ
 +>י 5 2

 960 | | קי ץראב רורד .םתארסו חנפכ
2 

 0 ן"נכפ הרות רוא סופדכ :
 2 ל ל

 34856 || ע"ס- ןהכ יזיזע םיומב כ"ה סיפדמק קחנטס םחס |
 כ ליג ב ל 0 טל 1 1 6. וו ב 0 ל טס = ב = 5 - בוש 9 שש - בש -יבטש 0

 ,תונמא תדובעל ףדרנ םש 'בשוח השעמ' גשומה היה תישארב
 ,ך"נתב תודחא םימעפ עיפוה תאז תועמשמב .תבשחמ תכאלמל
 רשע השעת ןכשמה תאו" ,ןכשמה תמקה רואתב ,תומש רפסב
 בשוח השעמ ,םיבורכ ינש תעלותו ןמגראו תלכתו רזשמ שש תועירו
 וניא ןיידע רשקה ותואב גשומה לש ירוקמה ושוריפ ."םתוא השעת
 .תע בתכ לש םשכ אל יאדווב ,םינותנ דוביע יאשונל ותקוז תא ראבמ
 ,13-ה האמה ןב ידוהי ןעדמ ,ג"בלרה ,ןושרג ןב יול יבר יארחא ךכל
 .םייניבה ימיב םידוהיה םיאקיטמתמה יבושחמ ,סנאבורפ דולי

 רפוס ,ןכות ,ףוסוליפ ,אפור היה ויקוסיע רתי ןיבש תולובשא שיאכ
 אוה .ידוהוה םלועל רבעמ םג ג"בלרה םסרפתה ,ארקמה רקוחו
 תא ומידקהש הלאמו הימונורטסאה עדמ יצולחמ דחאל בשחנ
 הירטמונוגירטה רפסב ןויע .ויתוילגתל ךרדה תא וללסו סוקינרפוק
 ,1533 תנשב גרבנרינב ספדנש ,"תותשקו םירתימ ,םיסוניס" ולש
 תויצקנופ לש התובישח תא םיגדהש ןושארה היה ג"לברה יכ הלעמ
 רפס - םידחא םהו - וויח ימיב בתכש הקיטמתמה ירפס לכמ .סונוסה
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 ז ילש התיוח

 !םיוקי סיחא

 ,םבכתיבבש םירפסה רצואל הז רקי רפס ואיבה
 .החפשמהו תיבה תרימשל אוה לגוסמ יכ

 ג"משתה ןויס

 .--<ו----<,*י--+יה=-+*ה**ה***?ה-*' 7 -*-** =? +*=''* |

 ונינעו ו321 תנשב םילשה ותואש ,"בשוח השעמ" הקיטמתיראה
 -בעה ותפשב ונידיב רתונש דיחיה היה ,"תונובשחה תמכח דומול"
 יפתרמב םוזונג ויהש ,הז רפס לש םידחא די יבתכ .תירוקמה תיר
 רוא תא וארש דע הנש 600-כ וניתמה ,ןכנימו הניו תוירפסבו ןקיתוה
 ידוהי ןשלבו יאקיטמתמ ץלחנ םירשעה האמה תישארב קר .סופדה
 ,אובמ םע רפסה תא רואל איצוהל הנושארל ,הגנל ןושרג ,הינמרגמ
 ץופנ זאמ רבכ םלוא .(1909 טרופקנרפ) תינמרגל םוגרתו תורעה
 ירפס תאירק לש תרוסמ הלחה ,14-ה האמה תישארב ,די בתככ
 תועמשמ התוא לעב םשב וא ,"בשוח השעמ" םשב הקיטמתמ
 ."תבשחמ תכאלמ"

 תפשב הקיטמתמ רפס הינמרגב רוא האר ,ולוו ,א"עת תנשב

 "בשוחו שרוח השעמ" םשב ("תיזנכשא תידוהי") שטיוט-שודוו

 דמחנ רוביח אוהו תרובשתהו רפסמה תמכח ינדא לע דסוימ" היהש

 ."גרובמהמ אדייה ףסוי יבר ןב השמ רוחבה ןקיתו רקחו ןזיא רשא

 הפירשה מ לצונש תוכזב םסרפתה הז ןפוד אצויו דחוומ רפס
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 ,וז הפירש .הנש התואב טרופקנרפב ידוהיה וטיגה לכ לש הלודגה
 ,18-ה האמב זנכשא ידוהי לע רכינ םמושירש תוערואמה ןמ התיהש
 .רפסה רעשב תרכזואמ
 םשב ארקיהל וכז םיקיודמה םיעדמה םוחתל ץוחמש םירפס םג
 תונשרפו קודקד ,יתכלה רקחמו הלבק ירפס םהיניב ,בשוח השעמ
 .תיארקמ
 לילגב תפצ בשות תודחא םינש היהש ,יקיר יח לאונמע ריעצה
 ןכשמה תכאלמ לע רפס ,היצנווב ,1716 ,ו"עת תנשב םסריפ ,ןוילעה
 ."בשוח השעמ" ול ארקו ,דוסה תרות יפ לע
 ,ןילופ ,אקרקמ ץנימיינ השמ ןב ףסוי םילשה ,הנש םינומש רובעכ
 תנשב (גרבמל) בובל ריעב ספדנש ,םש ותואב תוכלה ישודיח רפס
 .1796 ,ו"נקת
 לש וטעמ "בשוח השעמ" קודקדה רפס רוא האר ןוויבש יקינולסב
 -וינפסיא) ונידאל תפשב ולוכ בותכ אוהו ,ויניטאג-תשנבנב קחצו
 לש ךרדב תירבעה הפשה קודקד תארוהל שמוש רפסה .(תיל
 .תובושתו תולאש
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 השרווב ספדנ אירול לאלצב השמ בתכש ףסונ "בשוח השעמ" רפס
 .ןיכרע תכסמ לע םילופלפו םישודיח ובו ,1895 ,ה"נרת תנשב
 לכ .תושבי עבראב םירפס העברא הכ דע רוא ואר םירשעה האמב
 ,הקירמאב דחאה ."בשוח השעמ" םשב םייורקה תרחא תשביב דחא
 תנשב קרוי וינב ספדנ ,הז םשב יקסדורב אגרש םייח לש ורפס
 תודגא לע רוא תוציפמה תושרד רשע" וב וללכנ ,1907 ,ז"סרת
 ימי םצעב ,רואל אצי סינותבש הבר'ג ריעב הקירפא תשביב ."ל"זח
 ובו ןהכה ןועמש תאמ "בשוח השעמ" רפס ,הינשה םלועה תמחלמ
 -ולשה .(1943-ג"שת) תיברעל םוגרת םע ,תישארב רפס לע םירואב
 .לארשיב רפס דועו ,הירגנוה ,הצישוקב הפוריאב אצי יש
 רואל אצויה ,א"ליא לש תעה בתכ אוה הרדסב ביבח ןורחא ןורחא
 יממעה שוריפה תא ונכותב ססבל שקבמו ,םינש 15 הז תופיצרב
 הבשחמב השעמ ףוס - בשוח השעמ גשומה לש רוגשהו ןוכנה
 .הליחת

 ןהכה והילא
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 עדמל ןמציו ןוכמ ,איחי המלש

 הפיקמ הדובע לש התיצמת אוה הז רמאמ
 תונש 30" סרפב בתוכה תא התכיזש ,אשונב
 הזרכוהש תורחת תרגסמב ,"לארשיב א"נע
 הנש 30 תואלמב לארשי .מ.ב.י תרבח י"ע
 דבוע איחי המלש .ץראב הרבחה תוליעפל
 יתורישל הקלחמב ,ריכב תוכרעמ חתנמכ
 .םילעופה קנב ,לועפיתה ףגא - בשחמ

 תוחתפתה - 1982 ראורבפ ,"בשוח השעמ"ב םסרופ
 .עדמל ןמציו ןוכמ - לארשיב םיבשחמה

 קאציווה

 דוביעו םיבשחמה ףנע תוחתפתה ישרוש תא
 הקלחמב אוצמל שי לארשיב םינותנה
 עדמל ןמציו ןוכמב תישומיש הקיטמתמל
 תונשב הנבינו ןנכות וז הקלחמב .תובוחרב
 -יוו ארקנש ץראב ןושארה בשחמה ,50-ה
 1? /\טזט- לש ת"ר ,ו\ 61246 - קאצ
 תיינבב ודמלנש םיחקלה .חו1ו6 616

 ועייס ותלעפהב שכרנש ןויסנהו קאציווה
 תרדגהב ןוכמה ינעדמו יסדנהמל הברה
 ונבנש ,םלוגה יבשחמל םינייפאמהו תושירדה

 -צקב ראתנ וז תרגסמב .60-ה תונשב ןוכמב
 -תפתהל ותמורתו קאציווה ינייפאמ תא הר
 -ופיסה תצקימ בוליש ךות ,ץראב א"נע תוח
 .ותוא ווילש םיר

 ,1945 יהלשב ליחתמ קאציווה לש ורופיס
 -ציו םייח ר"ד ןיב קרוי-וינב התיהש השיגפב
 ןיבל .תינויצה הגהנההו בושייה ישארמ - ןמ
 הקלחמה שאר - סירקפ בייל םייח ר"ד
 המחלמ ירקחמל הדיחיב ,תיטמתמ הקיסיפל
 ויתויוליעפל ףסונ .היבמולוק תטיסרבינואב
 -יפל ןמציו ר"ד השע ,תונויצו הנידמ תויעבב

 םידוהי םינעדמ סייג אוה .ץראב עדמה חות
 תמקהל ץולחה ליח תא וויהש םלועה יבחרמ
 היה סירקפ םייח .תובוחרב עדמל ןמציו ןוכמ
 ,םיינשה ןיב השיגפה תובקעב .הלאמ דחא
 תא םיקהל ןמציו תשקבל סירקפ ר"ד תואנ
 -וחרב ןוכמב תישומיש הקיטמתמל הקלחמה
 הקלחמ ןכתית אל יכ סרג סירקפ .תוב
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 מ םינותנ תרבעה רשוכ הרשפיא | בשחמה טקיורפב הסדנהה תצובק לע הנמנש

 יהינשב םיתב 8500 לש תוריהמב בשחמל | -יעצ םיסדנהמ ינש ודיל ורזע .ןמיונ ןופ לש | בושחהו ,הקלחמה ירקוחל רזע ילכ שמישש

 ההובג תוריהמל םימי םתואב בשחנ הז רבד | ליחב ותדובע תא םייסש - לזיר יבצ :םיר | ר"ד לש וירקחמ ימוחתש הדבועה איה ,לכמ

 .הז ילאירפירפ ןקתהל | -בעה ןוינכטה רגוב - לקנרפ ירזעיבאו ריואה ינורטקלא בשחמב תועייתסה וכירצה סירקפ

 לווב םייונישהו םירופישה לכ יכ שיגדהל שי | .יאבצה ותוריש תא רמג הז ראש ,הפיחב יר | ענכיש ךכ .םילדגו םיכלוה ףקיהבו תורידתב

 "ושארה םינשה 5 ךשמב הגרדהב ועצוב קאצ | תחת הלעפ לקנרפ"לזיר-ןירטסא הישילשה | "ותיש בשחמ לש ותוציחנב ןמציו תא סירקפ

 "קבב םירוטסיזנרטב שומישה .ותלועפל תונ | תעייתסמ איהשכ ,סירקפ לש החוקפה וניע | .תובוחרב הקיטמתמל הקלחמב הנבייו ןנכ

 -שבה רחאל ,1958-ב רשפאתה םיטרסה תר | ןוכמה ידבועמ םיאנכטו םיסדנהמ ,םינעדמב | "תל רלוד ףלא 50 לש םוכס בצקוה סירקפל

 -אצמה רחאל םינש רשע - וז היגולונכט תל | יכ ףא .ץוחבמ טקיורפל וסייוגש הלאכו | לש לדומה יפ לע אהיש ,בשחמ תינבו ןונכ

 רטלוו ןיידרב ןו'ג ,ילקוש םאיליו לש םת | -לוחכ תרצות ויה קאציווה לש ויקלחמ םיבר | ןו'ג תצובק י"ע םימי םתואב הנבנש בשחמה

 .רוטסיזנרטה תא ןיאטארב ונווכתה הליחתכלמ יכ רוכזל שי ירה ,ןבל .ןוטסנירפב םדקתמ רקחמל ןוכמב ןמיונ ןופ

 ןיבל קאציווה ןיב ,םילדבהה תשולשל ףסונ ןאכמ .ןמיונ ןופ בשחמ לדומ יפל ותונבל .1953 ינויב המייתסנ ןורחאה הז לש ותיינב

 ויה יכ ריענ ,ליעל וטרופש ,ןמיונ ןופ תנוכמ | תיללכה הרוטקטיכראהו ינכימה הנבמהש | קאציווה תינבבו ןונכתב ולחה 1954 תישארב

 -סמב םהילע בכעתנ אל ךא ,םירחא םילדבה | ועצוב קאציווב םלואו ,םימוד ויה םהינש לש | תווצ שארל .טקיורפל םידבוע סייג סירקפו

 .וז תרג | -באה םגדב םימייק םניאש םייוניש רפסמ | .ןירטסא (דלר'ג) ןושרג ר"ד רחבנ המקהה

 ועבנ םיבשחמה ינש לש הלא םילדבה .סופיט
 זיחי יתש דוע קאציוול ורביח 1961 תליחתב | םינש 8 הנבנו ןנכות קאציווהש הרבועהמ

 תפסות .הלימ 4000 תונב תועבטב ןורכז תוד | הנהנ קאציווה תווצ .ןמיונ ןופ בשחמ רחאל

 ברה םיבושיחה סמועל תצקמב העייס וז | .ןוטסנירפב התשענש ץולחה תדובע תוריפמ

 וז ןורכז תפסות .קאציווה לע זא לטוהש | םייגולונכט םייוניש םינש ןתואב ולח ןכ-ומכ

 הבחרההו חותיפה ףוס תא השעמל תנייצמ | ינובל םישידח תוטישו םילכ ודימעהש םיבר

 .קאציווב ועציבש | םיבשחמה ינש ןיב םילדבהה .םיבשחמ
 :םיאבה םיביכרמב םידקמתמ

 ,ינורטקלא בשחמ אלל תישומיש הקיטמתמל

 9 ךשמב .לועפל קאציווה לדח 1963 רבמצדב
 תועש 55757 קאציווה רבצ הלועפ תונש | תונורכז יגוס ינש ולעפ קאציווב .ןורכז -ו
 והז .בושיח תועש 46,151 ןכותמשכ ,הדובע | היה הנורכזש ,ןמיונ ןופ תנוכמב ויה אלש
 זגתהל לוכי אוהש ןמז לכב בשחמ לכש גשיה קאציווה לש ןושארה ןורכזה .תורפופשמ

 רא תניחבמ ןהו תומכ תניחבמ ןה ;וב תוא | -דנהל הכאלמה יטנגמ ףות היה
 תענומה הקוזחתהו תוליפנה זוחא ןכש .תוכ | םימיה םתואב .ן םירישכמ תס
 םיבשחמל האוושהב ןה ,ךומנ היה קאציווב | ינוכסח ןורכז יעצמא יטנגמה ףותה שמיש
 .רתוי םדקתמ גוסמ הלאכל ןהו וגוסמ | לדוג .תורפופשה ןורכז לש הזמ רתוי ןימאו
 הלימ לכ רשאכ ,םילימ 1024 היה ןורכזה

 קר אל יוטיב ידיל האב קאציווה לש ותלודג | ,1956 ויתסב .תוירניב תורפס 40 הליכמ
 יסדנה גשיה אוהש רבד ,ותיינבבו ונונכתב | ןקתוה ,קאציווה תלעפה רחאל הצחמו הנשב
 בשחמל תונכיתה חותיפב םג אלא ,םישרמ | תא ףילחהש טירפ ,תועבטמ שידח ןורכז וב
 תונכית תופש ,םימי םתואבש רוכזל שי .הז | -כרנש תועבטה ןורכז תדיחי .יטנגמה ףותה
 הלעפה תוכרעמ לע רבדל אלש ,וחתופ םרט | רמלט" תרבח י"ע החתופ ,ב"הראב הש
 .רתוי רחואמ םינש רשע ונרכיהש ןבומב | 4 יפ היה הז ןורכז .הינרופילקבש "סקיטנגמ
 זאמ ונלגרתה ןהל ,תויליעה תונכיתה תופש | (4א) 4096 ליכהו ףותה ןורכזמ לודג רתוי (!)
 תצורמב חתפתהל ולחה .60-ה תונש תליחת | תורפס 40-מ תבכרומ הלימ לכ רשאכ .םילימ

 "ארה התסריגב ןרטרופ וז התיה .50-ה תונש | ,תועבטה ןורכז תנקתה תובקעב .תוירניב
 מ.ב.י בשחמ לע 1957 תנשב המסרופש הנוש | )!(.  500 יפ קאציווב םיבושיחה תוריהמ הלדג
 תונוכמה בורב ושמתשה 50-ה תונשב .4 .
 תונכית תוכרעמ" וארקנש הנוכמ תופשב | .לקנרפ-לזיר-ןירטסא הישילשה .הרקב .:
 תונוע הלא תופשמ תחא אל ףא ."תויטמוטוא | הטילחה ,ןמיונ-ןופ תצובק יחקל תא הדמלש

 -יע הפשכ ונילע םילבוקמה םינוירטירקה לע | םיאתתש ןפואב ,שדחמ הרקבה תא ןנכתל
 לש ןוויכב ויה זא ושענש םירופישה .תיל | התיה התנבנש הרקבה .טירפ תועבט ןורכזל
 רחואמ רתוי העיפוהש רלבמסא תפש תביתכ | יפל הלעפש) תינורכניסה תמועל תינורכניסא
 תוינכת ונייה - םירלבמסא לש םחותיפ םע | קאציווה תרקב .ןמיונ ןופ בשחמב (ןועש
 .הנוכמ תפשל קינומנמ תפשמ םוגרית | ,תכרעמה יביכרמ ןיב םואית רתי הרשפיא
 ויה קאציווה לש םינושארה םינתינכותה .בושיחה תולועפ תא הלעייו

 סנאה .ץיבוניבר (יניפ) סחנפו שורי סנאה
 בותכל זא לחהו ,1954 רבוטקואב ןוכמל עיגה | פ/ק יעצמא וחתופ קאציווב .טלפיטלק 3
 דחי ,קאציווה לש הקיטסונגאידה תוינכת תא |  .ריינ-יטרס בתוכ/ארוק :םרקיעש םישידח
 רחואמ רתוי .לקנרפ ירזעיבאו לזיר יבצ םע | ןהו תספדמ רותב ןה הדבעש הביתכ/תנוכמ
 ראותל סירקפ 'פורפ תייחנהב רקוחכ דבע | -רס יננוכ ונקתוה ןכ-ומכ .וטאט-אחוטז רותב
 ינפ .ץראה רודכ תודונת אשונב ?8.2 | היושע םיטרס-תרקב םרובע התנבנו ,םיט
 ףסונ .ו955 עצמאב ןוכמל עיגה ץיבוניבר | -ועב הגוסמ הנושאר התיהש ,םירוטסיזנרט
 ימואלניב ןיטינומ לעב יאקיטמתמ ותויהל | -מתיראה הדיחיל וז הרקב רושיק ךרוצל .םל
 -ינכותה" יניפ היה ,תירמונה הזילנאה םוחתב | -קשמימ הנבנ ,תורפופש 2000 הליכהש תיט
 יניפ ריבעה הליחת .קאציווה לש "ישארה ןת | לש תורוצ יתשל רשפאתנ ךכו .דחוימ הרמוח
 קאציווה יסדנהמל תונכיתב םייסיסב םיסרוק | לועפל םירוטסיזנרטו תורפופש - תויגולונכט
 ידרשממו םינעדמה ברקמ םישמתשמלו ! םיטרסה תרקב תנקתה .תחא תכרעמב
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 -יתב םיסרוק ריבעה רחואמ רתוי ,הלשממה
 -כרמה הכשלה ידבועל תירמונ הזילנאו תונכ
 .תירבעה הטיסרבינואהו הקיטסיטטסל תיז

 - שמתשמה ?קאציווה תפש התארנ ךיא
 ויתויעב תא חסנמ היה ,ןתינכותה וא ןעדמה
 היה ךכ-רחא .קינומנמ תפשב םרדוקמו
 תינכתה תא דודיק ספוט לע םשור-םגרתמ
 דיפקהל וילע היה .תוילמיצד-אסקה תורפסב
 תובותכו ןורכזב תובותכה בושיח לע
 תנוכמב ובקונ דודיקה יספט .תופעתסהה
 ונעטנ םינותנהו תינכתה .ריינ-יטרס בוקינ
 -תב תועט .ריינה-יטרס ארוק י"ע קאציוול
 לע שדחמ בוקינ הבייח םינותנב וא תינכ
 .רחא ריינ-טרס

 םע דובעל ךיא םישמתשמה תא דמיל יניפ
 הנבו ןנכית אוה .ליעיו ןוכנ ןפואב קאציווה
 ,םישמתשמה תורישל תוניטורבס תכרעמ
 :םיאבה םיאשונה תא ,ראשה ןיב ,וללכש
 -צקנופ בושיח ;סיסבל סיסבמ םירפסמ ךופיה
 -נופסקא ,תוילוברפיה ,תוירטמונוגירט תוי
 ילאירוטקו לפכ ;תוימתירגולו תוילאיצאנ
 שרוש תאצוה ;תבכרומו תישממ הצירטמב
 -ונילופ בושיח ,היצרגטניא ;בכרומו ישממ
 תומרוז תוירניב תודוקנב הקיטמתירא ,םימ
 תויסיסב תוניטורבס תרדיסל ףסונ .תורחאו
 לש "הנכות"ה אשונ לכ תא יניפ חתיפ ,הלא
 תויביטרפרטניא תוכרעמ הז ללכבו .קאציוו
 ,טלפ-טלק ינקתהל םיקשמימ ,הפצ הדוקנל
 -ישה תוניטורבס (1.0406ז) תניעטל תינכתו
 ןכ-ומכ ,שמתשמה תוינכתל ןתרישקו תור
 שומיש תושעל ךיא םישמתשמל יניפ ץעי
 .הלא תוניטורבסב ןוכנו ליעי

 -לחמה ינעדמו יסדנהמ לש םהיגשיה תמצוע
 םצעב קר הניא ,תישומיש הקיטמתמל הק
 הדבועב םג אלא ,ותלעפהו קאציווה ןונכת
 -ושארה ןיב ויה וירזוע תווצו סירקפ 'פורפש
 -וציפ ךרוצל בשחמב ושמתשהש םלועב סינ
 ןנורתפש ,תוכובס תויעדמ תויעב לש ןח
 סירקפ 'פורפ .םולח רדגב םימי םתואב הארנ
 קלחו קאציווה לש ירקיעה שמתשמה היה
 קאציווה לע ותנכותו וחסונ וירקחממ דבכנ
 לדגש ,לאגי .דכא לאגי םשב טנדוטס י"ע
 ,ןמציו ןוכמב םיבשחמה יכרב לע ךנחתהו
 הקיטמתמל הקלחמב ריכב רקוחכ םויכ דבוע
 לע ורקחנש תויעבה רקיע .ןוכמב תישומיש
 ,סירקפ 'פורפ םשארבו הקלחמה ינעדמ ידי
 :ויה קאציווה לע וצרוהשו

 .תימוטא היפוקסורטקפס
 .ץראה רודכ לש םורטקפס
 .תיטרואית היגולומסייס
 .םימיב לפשו תואיג
 .םילילד םילגב הכלוהה תעפות
 .םילזונ לש הקימניד
 .א ינרקב היפרגולטסירק
 .הקימנידורדיהב תויעב
 .םילזונ תקינכמ
 - סם 9 ₪ 000005 ₪ ₪ 2 .תירמונ הזילנאב תויעב

 הקיטמתמל הקלחמה לש הפנעה תוליעפה
 םות רחאל םג חתפתהל הכישמה ,תישומיש

 -מל ב"לה תואמצעה םויב .קאציווה תפוקת
 -סרפ סירקפ 'פורפל קנעוה לארשי תניד
 םיטפושה רבח ירבדב .הקיסיפב לארשי
 :ראשה ןיב ,רמאנ
 ,ידדצ-בר רקוח אוה סירקפ בייל םייח 'פורפ"
 -ייודמה םיעדמה לש םיבר םימוחתב קסעש
 םיאצוי םיגשיהל עיגה םהמ דחא לכבו םיק
 םלועה ילודג םע הנמנ אוה .ללכה ןמ
 -ולורואטמה ימוחתב) תישומיש הקיטמתמב
 -שפתה ,תימנידורדיה תוביצי ,תינויעה היג
 תומורת םרתו .(םיטנגמורטקלא םילג תוט
 הקינכמ ,ץראה-רודכ לש הקיסיפל תועירכמ
 םיאשונה לכב .תימוטא הקיסיפו תיטטס
 לע תובר ועיפשהש ,תואצות גישה הלאה
 .םלועב רקחמה תוחתפתה
 הרכהלו בר םוסרפל וכז סירקפ לש ויגשיה...
 הנבנ סירקפ לש ותמזויב...  ...תימואלניב
 ןושארה ינורטקלאה בשחמה ותקלחמב
 ,תובר םינש לעפ הז בשחמ .(קאציוו) ץראב
 םיתנכתמו םיליעפמ לש תורוד וכנחתה וילעו
 םירחא םיבשחמב דובעל ןכ ירחא ורבעש
 סירקפ 'פורפ חינה וז הלועפב .ץראה יבחרב
 ."לארשיב םיבשחמה ןדיעל תיתשתה תא

 ,תישומיש הקיטמתמל הקלחמה ישנאל ףסונ
 םע הימיכו הקיסיפ תוקלחמה ינעדמ ונמנ
 ויה םיפסונ םישמתשמ .קאציווה ישמתשמ
 תכרעמו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהמ
 המורתה תא ראתלמ עצמה רצקי .ןוחטבה
 -חימל תיתשתה תריציל קאציווה לש הברה
 היה קאציווה יכ רוכזנ .הלא תודסומ בוש
 וילאו ,איהה הפוקתב בושיב ידיחיה בשחמה
 .ויפמ הרות דומלל ידכ לגרל ולע
 היה הלשממה י"ע שכרנש ןושארה בשחמה
 -פאב קר ץראל עיגה אוהו ,5-2000 "וקליפ"
 רוד ךנוח קאציווה לש ויכרב לע .1961 ליר
 ,םינעדמ - בשחמ ישנאו םישמתשמ לש
 לש םיצולחה .םיליעפמו םיתנכתמ ,םיסדנהמ
 רבח לע םישישה תונשב ונמנ קאציווה
 -יעל ילארשי דוגיא" - א"ליא לש םידסיימה
 בייל םייח :םינמנ םהילע "היצמרופניא דוב
 ,סיליג ףסוי ,לזיר יבצ ,לקנרפ ירזעיבא ,סירקפ
 -וניבר יניפ ,שורי סנאה ,ןושיד-שטיוד םחנמ
 םיבר דועו ןמלמ ןורימ ,ןמכור לימש ,ץיב
 .םירחא

 תרכינ לארשיב בושחימל קאציווה תמורת
 םודיקל הנושארו שארב ךא ,םיבר םימוחתב
 א"ליא סנכב הליענ ירבדב .יעדמה רקחמה
 ,1969 ,ט"כשת תנשב םילשוריב ךרענש 5-ה
 -וקמ לע סיליג ףסוי 'פורפ א"ליא אישנ דמע
 ללכבו ,םיעדמה חותיפב םיבשחמה לש םמ
 :סיליג רמא ראשה ןיב .הקיטמתמה הז
 -דמל ,עדמל ואב םיינורטקלאה םיבשחמה"
 ."ילמיטפואה' ןמזב ילוא ,םיקייודמה םיע
 -ומיש הקיטמתמ לש יביסנטניא חותיפ ירחא
 ,יקנע עדי רבטצה ,הנש 150-200 ךשמב תיש
 םשייל ולכיש ,םיינורטקלא םיבשחמ ואב זאו
 .עדמה תא םדקלו ,ותוא לצנל ,הזה עדיה תא
 ,ךכב חוטב ינא ,ןכתיי קר אל ,דואמ ןכתיי
 'גבב חילצמ היה הרקמ הזיא ידי-לע וליאש
 ינפל םינש וסס ינורטקלא בשחמ חתפל
 חותיפה לכ ירה ,תמאב םיבשחמה וחתופש

 אל ,תישומישה הקיטמתמה לש יטרואיתה
 המרב אל יאדו ךא ,םדקתמ היה אלש דיגא
 ."תאזה תויביסנטניאבו
 -וחרב עדמל ןמציו ןוכמב רוקיבל ךעיגהבו
 ןושארה ןינבה אוהש דניקסיז ןינבל רּוס ,תוב
 ןוכמה" ןינב רחאל םקוהש ,ןמציו ןוכמ לש
 תנכוש דניקסיז ןינבב .ויז לאינד ד"ע "רקחמל
 -ומיש הקיטמתמל הקלחמה הרסוויה םוימ
 דמה לש ןושארה םיבשחמה זכרמ ןכו תיש
 הל תנכוש דניקסיז ןינב לש יבולב ןאכ .ןוכ
 ריווה בל איהש תיטמתיראה הדיחיה דובכ
 הרואפת תויהל ךפה אוה .ןדע ותחונמ קאצ
 תפוקתל תרוכזת ,דניקסיז ןינב לש יבולל
 -חימהו םיבשחמה תוחתפתה לש םיצולחה
 .לארשי תנידמבו עדמל ןמציו ןוכמב בוש
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 איחי המלש

 הקלחמה תלהנה הטילחה 1960 תישארב
 םייח 'פורפ תושארב ,תישומיש הקיטמיתמל
 בשחמ לש ותיינבו ונונכת לע ,סירקפ בייל
 -חמה .קאציווה תא ףילחיש שדח ינורטקלא
 1סס יפ ריהמ תויהל רומא היה שדחה בש
 "2000 וקליפ" בשחממ וס יפו קאציווהמ
 .םימי םתואב עיפוהש
 -קאציוו" םשב שדחה בשחמה הנוכ הליחת
 הטיסרבינואהמ םולש ןושרג 'פורפ םלוא .2
 תונשל ןויערה תא הגה ,םילשוריב תירבעה
 ןוימדה םוש לע תאז ."םלוג"ל ומש תא
 בשחמה ןיב תיגולה תוגהנתהב אצמש
 -ושעה תיטסימ תצלפמ - םלוגה ןיבל שדחה
 הז םלוג ;שונא תומדל המודו רמוחמ הי
 ,16-ה האמב גארפב הדגאה רופיס יפל ארבנ
 .ל"רהמה י"ע
 םימי םתואב היהש ,ןמכור לאומש 'פורפ
 תסדנה חטשב לייח השעש ריעצ ןעדמ
 סירקפ 'פורפ י"ע ענכוש ,ב"הראב םיבשחמה
 .תובוחרב ןמציו ןוכמל ןותבש תנשל אובל
 -יתלבה תויורשפאה ץרא תא שסנ ןמכור
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 םלוגה

 תנשב תובוחרל ותייער םע עיגהו תולבגומ
 ןותבשה תנש .טיירבלופ ןרק תרגסמב ,1961
 הקלחמב עבק תבישיל ףוסבל הכפה
 תויהל הנמתנ אוה .תישומיש הקיטמיתמל
 ןמבור .ןוכמב םלוגה תמקה טקייורפ שאר
 יבצ םשארבו ,םיאנכטו םיסדנהמ תווצ םיקה
 ןורימו ,קאציווה חותיפ תווצב היהש - לזיר
 .ב"הראמ הצרא הלעש ריעצ סדנהמ - ןמלמ
 לע וטילחה םיננכתמה תווצו הקלחמה ינעדמ
 -מוקמ םייוניש םע קתעה אהיש בשחמ תיינב

 םימי םתואב הנבנש ,"2 קאליא" לש םיי
 ןמלמ ןורימ סדנהמה .יוניליא תטיסרבינואב
 תווצ לע הנמנו ,יוניליאב םינש ןתואב ההש
 הנוכש ןמלמ ."2 קאיליא"ה לש המקהה
 -יעדמ גולאיד חתיפ ,"יוניליאב ונלש שיאה"
 תובוחרב המקהה תווצ םע ףיקמ יסדנה
 ,ןמלמ .לזיר יבצו ןמכור לאומש םשארבו
 ,ב"הראב םיבשחמה חותיפ תיזחב לעפש
 השענה לע ןמציו ןוכמב תווצה תא ןכדיע
 יוניליאבו ללכב ב"הראב יסדנהה חטשב
 חותיפ היה םינש ןתואב יכ חכשנ לא .טרפב
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 יבצ-ןב המלש :םלוצ

 תושדח תויסדנה תויגולונכט לש ץאומ
 תוירחסמ תורבחב םיבשחמ תינבב תורושקה
 ,חותיפה תנומתב תויהל ידכ .רקחמ ינוכמבו
 םיחותיפה ירחא בורקמ בוקעל חרכה היה
 םיבשחמה תודבעמב ושענש םיינשדחה
 .ב"הראב

 רתוי םדקתמו הנוש היה םלוגה בשחמ
 ."2 קאיליא"ה ,הנבנ ויפלש סופיט-באהמ
 :ויה םילדבהה רקיע

 ןוסחא םשל הנבנ רבחמה .יליבקמ רבחמ .ו
 הדיחיה .ישארה ינובשחה רבחמב תואלעה
 רוביח תודיחי רפסמ הליכה תיטמתיראה
 .תשרדנה הלועפב תויוצמה תורפסה רפסמכ
 המוצע תועמשמ התיה רבחמה חותיפל
 לש הלימ לדוגב הנבנש ,םלוגה ומכ בשחמל
 םלוגה .הפצ הדוקנ םע ,תוירניב תורפס 5
 םייעדמ םיבושיח עוציב רשפאיש ךכ הנבנ
 .לופכ גוצייבו הובג קוידב



 .תמדקומ הריקס רשוכ תלעב הרקב תדיחי .2
 ודעויש םידוביעה יפוא לשב התנבנ וז הדיחי
 .םיבושיח לש בר רפסמב ונייפואש ,םלוגל
 -חי ,לודג רפסמ שרד ןובשח תלועפ עוציב
 הדוקפה תאבהל ןורכזל תושיג לש ,תיס
 הדיחיה התיה תע התואב .םירפסמהו
 לש הרדיקפת .הלועפמ הלטב תיבושיחה
 תא קורסל התיה השידחה הרקבה תדיחי
 םירפסמה תא ןיכהלו רותב תואבה תוארוהה
 הדיחיהש העשב תאז .האבה הלועפל
 .היתולועפ עוציבב הקוסע התיה תיבושיחה
 תדיחי תרקבב םיפסונ םירופישו הז רופיש
 הלועפ ורשפיא ,ונממו ןורכזה לא טלפ/טלקה
 אלל תיבושיחה הדיחיה לש תילמיסקמ
 .הילא םינותנה תאבהמ תועבונה תויהשה

 ינעדמ תדובע ןויסנ .לופכ קויד ןונגנמ 3
 תא חיכוה קאציוול תויעב ןורתפב ןוכמה
 ילעב םירפסמ ,ונייה ;רתוי לודג קוידב ךרוצה
 םלוגב הלימה ךרוא .רתוי בר תורפס רפסמ
 ןמיסל 1 ,הסיטנמל 64 םהמ ;םיטיב 75 היה
 גוצייב הלימב תאז לכו ,טננופסקאל וסדו
 ;םיטיב 150 הלימה ךרוא לופכ גוצייב .ליגר
 וסזו ןמיסל ו ,הסיטנמל םיטיב 128 רשאכ
 ןונגנמב ועצובש םיבושיחה .טננופסקאל
 תורפס 19 לש קוידל ואיבה הפצה הדוקנה
 -יוובו קאיליאב 12 תמועל ,םלוגב תוינורשע
 גוצייה ןונגנמ היה קאציוובש דועב ,קאצ
 םלוגב ירה ,תוניטור-תוינכתמ יונב לופכה
 קוידה ןונגנמ .םילגעמה ךותב יונב היה אוה
 וערג אל הפצ הדוקנב םיבושיחהו לופכה
 -מתיראה הדיחיה לש םיבושיחה תוריהממ
 .תיט

 םלוגה לש חותיפה תווצ .םייגול םילגעמ .4
 עציב ןמלמ-לזיר-ןמכור הישילשה תושארב
 -גולה םילגעמה אשונב תידוסי רקחמ תדובע
 בשחמ יכ הדבועה לשב שקבתה רבדה .םיי
 -רוסמ הרוצב הנבנ ,"2 קאיליא" סופיט-באה
 אוה .םידמימ-לודג היהו םימי םתואל תית
 חוכ ךרצו ,םירוטסיזנרט יפלא תורשע ליכה
 -וזחת יישקל םרג רבדה .למשח לש בר קפסה

 -יכרה לש ההובגה םתולע לע רבדל אלש הק
 תווצ .םימי םתואב הגשהל םישק ויהש םיב
 תיחפהל הרטמל ול םש םלוגה לש המקהה
 הנוכמה לש קפסהה חוכ תאו וידמימ תא
 ןכו ,לדוג ירדס רפסמב "2 קאיליא"ה תמועל
 תווצ .םירוטסיזנרטה ךרעמ תא רפשל
 ,ראשה ןיב ,ללכ הכאלמב ושעש םיטדנהמה
 ןועדג ,דלישטור בקעי ,סור-הד ןבואר תא
 לגעמ חתיפ תווצה .יפסכ םרימעו םייובלדא
 חוכ םיכרוצה םיביכרמ לעבו ליעי ,טושפ יגול
 .םימי םתואב לבוקמל ,תיסחי ,ךומנ קפסה
 םיספדומ םילגעמ םע ורבוח םיביכרמה
 .ןוכמה תודבעמב וחתופש
 ,םילגעמה לש הפופצ הינב רשפיא רופישה
 - ולש קפסהה חוכו בשחמה ידמימ תתחפהו
 ףסונ תאז לכ ."2 קאיליא'ה לש הזמ וס יפ
 תכרעמה יביכרמ לש רתוי ההובג תונמיהמל
 .רתויב רצק ןמזב הקוזחת תולועפ עוציבו
 ליזוה ןוכמה תודבעמב םילגעמה חותיפ
 לש תיללכה ותולע תא רבד לש ומוכיסב
 -וזחתב ןהו ,הנושארה העקשהב ןה ,בשחמה
 .ןמז ךרואל תפטוש הק
 .ו963 רבמצדב 29-ב לועפל לחה 'א םלוג
 .ותמאתה ןכא וב ולתש תויזחתה יכ ררבתה
 םיטרס תכרעמ םלוגב החתופ 1964 תנשב
 'א םלוג לש הריבכה החלצהה לשב .םייטנגמ
 -יש ,ול ההז ,ףסונ בשחמ דימ תונבל טלחוה
 ינעדמ לש םילדגו םיכלוהה םיכרצל עייס
 .1966-ב םלשוה 2'א םלוג .ןוכמה
 -יל 350,000 היה 'א םלוג לש וחותיפ ריחמ
 המוד בשחמ לש וריחמל האוושהב תאז .תור
 !!!תוריל 1,750,000 הלעש םימי םתואב
 תוכומנ ויה םלוגה לש הקוזחתה תואצוה םג
 קושב רחא בשחמ לש הלאמ המוד סחיב
 .םימי םתואב םיבשחמה
 תא תוושהל ןתינ םיעוציבה תוריהמ תניחבמ
 וא ,212 וקליפ ,13א17094 םיבשחמל 'א םלוג
 ויה הלא םיבשחמ השולש םלוא .((0
 3 יפ םירקיו ,םיירחסמ םימושייל םידעוימ
 .םלוגה רשאמ
 יטנרפ" ויה םימי םתואמ םירחא םיבשחמ ינש
 םלוגה תא ורבע הלא .612666007ו "סלטא

 6 יפ הובג היה םריחמו ,םיעוציבה תוריהמב
 .םלוגה ריחממ
 היהש 'ב םלוג ןונכתב לחוה 1967 תנשב
 130,000 ןב ןורכז לעבו ,'א םלוגמ 10 יפ ריהמ
 היהש הלימ 52,000 ןב ןורכז תמועל ,הלימ
 השידח היגולונכטב הנבנ 'ב םלוג .'א םלוגל
 ןוכמה ינעדמ .'א םלוגמ רתוי םכחותמ היהו
 םילגעמ 400 תינבל תדחוימ הדבעמ ומיקה
 םישקה תורמל .םתקידבלו םיבלושמ
 אוה ,'ב םלוג לש וכרדב ודמעש םיבוכיעהו
 ותלעפה םע .1974-ב הלועפל סנכנו םלשוה
 ,'א םלוג יבשחמב שומישה הגרדהב קספוה
 םיכרצה תא תרש 'ב םלוג .םינשוימל וכפהש
 -יטמימתמל הקלחמה ינעדמ לש םיירקחמה
 .1984 תנש דע ןמציו ןוכמו תישומיש הק
 יבשחמ ינוב לש יעדמ-יסדנהה גשיהל רבעמ
 הלודג המורת םתוכזל ףוקזל שי ,םלוגה
 םיאנכט לש םלש רוד לש וחופיטלו וכוניחל
 .םתציחמב ודבעש םיסדנהמו
 תיעוצקמה םכרד תא ולחהש הלאמ םיבר
 -יקפתב םויכ םישמשמ ,הקלחמה תודבעמב
 תורבחב םיריכב םיילוהינו םייעוצקמ םיד
 לש םלש רוד .ץראב הקינורטקלאו תרושקת
 לש םליצב לדג םיסדנהמו םינעדמ תואמ
 תודסומו רקחמ ינוכמ ;תובוחרמ "םימלג"ה
 לש םלעפ תא וריקוה םלועבו ץראב הארוה
 תא וכירעהו תובוחרמ םיבשחמה יצולח
 רקחמלו םיבשחמה ףנע םודיקל םתמורת
 .עדמה יפנע רתיב
 'א םלוג לש המקהה תווצ הכז 1970 תנשב
 לש יגולונכטה החותיפל ותמורת לע הרקוהל
 -ןמכור ,םיחתפמה תשולשל .לארשי תנידמ
 .םיעדמל דלישטור סרפ קנעוה ,ןמלמ-לזיר
 םילשוריב תסנכה ןינבב ךרענש יגיגח סכטב
 'בגה םינעדמה תווצל סרפה תא הקינעה
 ,דלישטור-הד סמיי'ג ןורבה תנמלא - יתורוד
 סרפה תליגמב ."עודיה בידנה" לש ודכנ
 ולביק םינעדמה תשולש" :ראשה ןיב רמאנ
 ןונכתה לע הסדנהב סרפה תא ףתושמב
 ןוכמב ינורטקלאה בשחמה לש םכחותמה
 תודסומ לש םתאנק תא ררוע רשא ,ןמציו
 ."סלועב םילודג רקחמ

 תובוחר ,עדמל ןמציו ןוכמב תישומיש הקיטמיתמל הקלחמב ומקוהש םיבשחמה

 הלועפ תונש

 (םילימב) ןורכז לדוג

 הלימ לדוג

 יטמתירא הנבמ

 לפכ תלועפ ןמז

 'ב םלוג םיבשחמ ינש 'א םלוג קאציוו

 3 ו-4 ו-3

46 108 2 

4 75 20 

 הפצ הדוקנ הפצ הדוקנ העובק הדוקנ
 ןמיסל טיב 1 ןמיסל טיב 1 ןמיסל טיב ו
 הסיטנמל טיב 9

1000 

 הסיטנמל טיב 4
 טננופסקאל טיב 7 טננופסקאל טיב וס

 הסיטנמל טיב 6

8 008 
 (תוינשורקימב)

 םיבקונמ םיסיטרכ םיבקונמ תויסיטרכ ריינ טרס טלפ/טלק יעצמא
 תספדמ תספדמ יטנגמ טרס

 םייטנגמ םיטרס םייטנגמ םיטרס

 קסיד קסיד
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 (לארשי ץרא תונורכז) םימי ויה

 רקוט רנבא

 לחה ונממ רוקמה תא תעדל ךשפנ תא שי םא
 לא ךל ,לארשיב ינורטקלאה םינותנה דוביע
 ,םש .דניקסיז ןינבל תובוחרב ןמציו ןוכמ
 לש ויקלחמ המכ אצמת עקרקה תמוקב
 -שיב םיבשחמל ןושארה ,"קאציוו"ה בשחמ
 הז בשחמל םירושקה םישנאה ןמ דחא .לאר
 'פורפ אוה לארשיב בושחימה תישעארלו
 הקיטמתמל הקלחמהמ ,ץיבוניבר סחנפ
 ץיבוניבר רוספורפ .ןמציו ןוכמב תישומיש
 :יעוצקמה ורבעמ טעמ ונמיע תולעהל תואינ

 .1955-ב ןמציו ןוכמב דובעל יתלחתה
 הנבנש ,קאציווה רבכ היה ןוכמל יתעגהשכ
 יסאלקה בשחמה לש םגדה יפ לע םוקמב
 םגדהמ .ןמיונ ןופ לש בשחמה ,ןוטסנירפבש
 -קואב ,יוניליאב ,םיבשחמ המכ רבכ ויה הזה
 בשוח ינאו ןוטסנירפב ,סומאלא"סולב ,'גדיר
 תחפשמ התיה וז .הילרטסואב םג דחא היהש
 לבא ,ינשל ירמגל המד אל דחא ףא ,םיבשחמ
 גוסמ םיבשחמה ראשל המד דחא לכ טעמב
 .הז
 אב ןוטסנירפב בשחמב דבעש ,ןירטסא יר'ג
 רשא םיאנכטו םיסדנהמ לש תווצ ףסאו הנה
 רבכ יר'ג ,ןוכמל יתעגהשכ .קאציווה תא ונב
 .בזע
 היה סירקפו ,סירקפ 'פורפ י"ע הנבנ בשחמה
 -שהל היה ולש ןינעה .ותמקהב היחה חורה
 תויסיפואיגו תויעדמ תודובעל בשחמב שמת
 לע סירקפ םע דבע שמרו סנה ר"ד .ולש
 -שחמב ןויסנ ול היהו ,הקיסיפואיג לש תויעב
 ינויסנ תא יתשכר ינא .הילגנאב שכרש ,םיב
 .אהזוסחג| םטזשהט 0[ 513ח64ז66-ב ב"הראב

 תוריהמ ויה קאציווב תויטמתיראה תולועפה
 דבע בשחמה ןוכמל יתאבשכ .ןורכזה אל ךא
 הביל לש ןורכז וננכת לבא ,ףות לש ןורכז םע
 קנע ןורכז ,םיאת םיפלא תעברא םע תיטנגמ
 ןורכזה .ףותה תמועל ריהמ םגו ,םהה םימיב
 .1957 וא 1956-ב עיגה יטנגמה
 טלפהו טלקהו הנכות לכ התיה אל קאציוול
 ימל :עמושה תרעה) .ריינ טרס ויה םידיחיה
 טרס לש הרוש לכב - ריינ יטרס ריכה אלש
 אל וא ,םיבקנ השימח בקנל תורשפא שי ריינ
 -יצה .םיירשפא םיפוריצ 32 םירצונ ךכו בקנל
 -יסכ בשחנ וניא םיבוקינ-יא השימח לש ףור
 בצמו ןוילע בצמל ןומיס תרזעב ךא ,ןומ
 .(םינוש םיות 58 גיצהל תורשפא שי ןותחת
 דוקב אלא ,סקלטה לש דוקב ושמתשה אל
 ןימ) חטאסאזווטז-ל רתוי םיאתמ היהש רחא
 היהש (ריינ טרס י"ע תלעפומה הביתכ תנוכמ
 לבא טרסה לע םיצורע השימח ויה .יתרפס
 קר גיצהל ךרוצ היה) םהמ 4-ב קר ושמתשה
 ,תויביס 40 התיה בשחמב הלימ .(תורפס וס
 טרסה לע תויביס 4 לש תורוש רשע רמולב
 .הלימ לכ רובע

 תינכתה :האבה הרוצב השענ תונכיתה
 ןתינכותה ךכ רחאו ,תילובמיס הרוצב הבתכנ
 תובותכה - בשחמ דוקל התוא םגרתמ היה
 .ילמיצרסקה דוקב תודוקפהו תויטולוסבא
 ארוקל וסנכוהו ריינ טרס לע ובקונ תוינכתה
 .ריינה יטרס

 תנכהב יתלחתה ,הנכות לכ התיה אלש ןויכ
 -בל היהי ןתינש ידכ ,תורגשב לופיטל תינכת
 .תיטרדנטס הרוצב תופתושמ תורגש בות
 םוקמב אל ןורכזל תונעטנ ויה תורגשה
 קלח תונשל ךרוצ היהו ,ובתכנ ןה ורובעש
 -גש ובתכנ ךכמ האצותכ .ןכותב תובותכהמ
 -יבמ םגרתל ,ןורכזה תא ספאל ןדיקפתש תור
 -ושפה תויצקנופה לכו ,ךפיהלו ינורשעל ירנ
 יכ טגזוחַש קסוחו"ל הרגש הבתכנ ןכ .תוט
 4-ב קר ושמתשה .וואטש קטווזז-ב דבע בשחמה

 היה רשפא יא ןכלו ריינה טרסב םיבוקינ
 םיות קר אלא ,םיירמונאפלא םינותנ סינכהל
 = דע \ תויתואב ושמתשה .םיילמיצרסקה
 ינמיס רובע ילמיצדסקהה תיבאפלאה לש
 .הדוקנ רובעו סונימו סולפ

 ,הדוקפל 8 - תויביס 20 ויה בשחמ תארוהב
 -כל וקיפסה תבותכל תויביס 12 .תבותכל 2
 יטרואית ןפואב .םיאת םיפלא תעברא תוס
 ,תוחפ ויה השעמל לבא ,תודוקפ 256 ויה
 -כהו רבוצ סופיא ,רבוצ סופיא ,רוביח :ומכ
 ,לוגיע ילבו לוגיע םע לפכ ,וכותל רפסמ תסנ
 הארוה לכב .הספדה ,הציפק ,הזזה ,ןוסחא
 וח0טא זטעו- היה אל .תחא תבותכ קר התיה
 .ןורכזה ךותב השענ תובותכ יוניש ןכלו ,גוטז
 4 לש הדוקפ לביקש וה(טזקזטוטז בתכנ ךכ רחא
 לכ תויביס 12 לש תובותכ שולשו תויביס
 .תחא

 היהשכ רקיעב םייתייעב ויה תוינכת ינוקית
 תושעל הדיחיה ךרדה .הדוקפ ףיסוהל ךרוצ
 יוניש י"ע תינכתה ףוסל ץופקל התיה תאז
 -תה ףוסב .תפסונה הדוקפה ינפל הדוקפה
 הטמשוהש הדוקפה לע םירזוח ויה תינכ
 תדוקפ ןכו תפסונה הדוקפה תא םימשורו
 .הציפקה רחאל הדוקפל הרזח

 .הקיסומ ןיעכ העמשנ בשחמה תדובע תעב
 םירקמב .ןהלשמ לילצ ןהל היהש תוינכת ויה
 תסנכנ תינכתשכ עומשל היה ןתינ םימיוסמ
 ףלא לש האלולל םיפצמ ויה םא .האלולל
 ועדי תכשמנ הניגנמ תעמשנ התיהו םימעפ
 .האלולהמ האצי אל תינכתהש

 ךשמנ רוביח ,המוצע תוריהמב דבע בשחמה
 רתוי הברה - קוליחו לפכ ,תוינשורקימ וס
 תויורשפא ונשפיח .ריהמ היה ןורכזה םג .ןמז
 בלשב .םיליעי תויהלו ןמזו םוקמ ךוסחל
 .םייטנגמ םיטרס םג ופסונ והשלכ
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 -טשב ,תודובע ינימ לכל קאציווב ושמתשה
 לש תודובעל שדקוה ןמזה בור .םינוש םיח
 .תישומיש הקיטמתמבו הקיסיפב סירקפ
 םירקחמה ןיב ויה סירקפ לש םירקחמה
 םירמאמ בתכ אוה ,ןמציו ןוכמב םיבושחה
 ,הקיסיפואיגב הבושח הדובע השעו םיבר
 .תימוטא הקיסיפל רבע ךכ רחא
 חקר 'פורפ י"ע השענ בשחמב רכינ שומיש
 תוינכת םע אבש תירבעה הטיסרבינואהמ
 ול יתמגרית ,ב"הראב 'גדיר-קואב בשחמהמ
 ןוכמהמ תופסונ תוקלחמ .קאציוול ןתוא
 הקלחמה ויה | בשחמב | ושמתשהש
 ותיא ,יקסבורטסוד 'פורפו היפרגולטסירקל
 ןמציו ןוכמ לש תוינכתו םיקיקלח לע יתדבע
 .תיניערג הקיסיפב
 תונוכמ םע רדח היה ןמציו ןוכמל יתאבשכ
 ובשיחו ובשיש תונבו תוילמשח בושיח
 ךכ רחא ,סירקפ רובע םיכבוסמ םילרגטניא
 .בשחמל תאז וריבעה
 - םויהל קאציווב הדובעה תא םיוושמשכ
 םיכירצ ויה ,הברהב תוטושפ ויה תוינכתה
 -ב הברה ושמתשה ,שארמ הברה בושחל
 המ םיוסמ אתב שי םא םילכתסמ ויהו (טחוק
 .וב תויהל ךירצש
 ךכב התיה קאציווה לש תימואלה תובישחה
 .בשחמ הז המ ונממ ודמל הנידמב םישנאש
 -הש ינשה בשחמה .םינש הברה יד לעפ אוה
 ןורכז ול היה .אבצל וקליפה היה ץראל עיג
 .לודג מ"עיו לודג

 - קאציוול וקליפה ןיב ודירפה םירבד המכ
 תיליע הפש התיה ,הלעפה תכרעמ התיה
 ריהמ היה בשחמה .רלבמסא ןכו ;(41/7%0)
 רקיעו ,ירמונאפלא היה טלפ-טלקה ,רתוי
 .םיבקונמ םיסיטרכמ השענ טלקה
 םינותנ דוביעל הפש התיה וקליפה בשחמב
 ןויד ךרענו ,רלבמסאל הבורק ,1075 םשב
 היהש ,לובוקב וא 1075-ב תוינכת בותכל םא
 דגנ ףכה תא עירכהל יתרזע .יביטימירפ יד זא
 לבא ,ליעי יכה אל לובוקש ונעטש ויה .5
 ריבעהל לכונ אלש 1078 דגנ ןעט טכיל
 .ותעד תא ולביקו ,רחא בשחמל תינכת

 - שדח בשחמ ןוכמל עיגה 1963-ב
 .ןארטרופו הלעפה תכרעמ לעב ,4
 יתעד תא יתעביה .ןארטרופל ודגנתהש ויה
 ולדחי - ןארטרופב בותכל וליחתיש עגרבש
 םיחמומה םישנאה .בשחמ תפשב בותכל
 .ךכב וכישמיש ובשח בשחמ תפשב הביתכב
 .ןארטרופב ובתכ םלוכ דאמ רצק ןמז ירחא
 תלבקמ ןמזהש אוה ןארטרופ לש ןורתיה
 ןתינ ךכ רחא ,רתוי רצק ןורתפל דע היעבה
 .בשחמ תפשב םימיוסמ םיעטק בותכל
 .םלוגה תא תונבל וליחתה ךכ רחא



 !ועדח

 וצרוט אז בשחמ

 םלועב דיהמה
 ד יעוציב םע <רהגמ 5

 קה( ם6 6 קח(0ז ם6 6
 .צרהגמ 6/12 הדובע תוריהמ .צרהגמ 16/25 הדובע תוריהמ <%

 .ביימ 4 דע ןורכיצ תבחרה רשוכ * .ביימ 16 דע ןורכיז תבחרה רשוכ

 .לארשיב קחסז 6 יבשחמ לש תונקתה יפלא *

 הקינורטקלא יביכרו יפקיה דויצ ,םיבשחמ דויצ ינרצי בטימ לש לארשיב תידעלב תוגיצנ *

 .הנכות ישנא בולישב תכרעמ תמר דע ביכר תמרמ הרמוח יחמומ תווצ י"ע תיעוצקמ הכימתו קוויש *

 |( ::סוינורוכקו
 ו תוישעת אדאר תצובקמ

 .בשחמ-יסיטרכו יביכר ,יפקיה דויצ ,םישמתשמ דח/בר ,םיישיא םיבשחמ ,םייקסיע םיבשחמ
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 .\5/400 בשחמ'יטלומ :מבי ןויער
 תויאדכ יטלומ ןוכסח יטלומ םימושיי יטלומ

 רבוד ךיליופ יקסנשרו

. 

 ןיטינומ יטלומ

 ניבו םינטק סי כ
 השש החתפשמב םיל
 די

 ע םינווגמ םיכרצ לע
 םיתורשבו רחסמב
 מבי הרבצש ריצעה ויס

 רשא ו\.ממבי תוירלופופה תוי

 ,םילועמ םיעוציבב ןייטצמ \- גטו בשחמ י
 ,הלקו החונ הלעפה ,תובחרנ לודיג חו

 לש הכורא הרוש דועו תוליעיהו תונרציה תלדגו

 ךתעקשהל תיברימ הרומח םיחיטבמה םישודיח

 רתוי הלק התיה אל םלועמ הנוכנה הטלחהה 0



 דיתעו הווה-תילארשיה הרבחב בושחימה

 א"לוא לש 237ה סנכה

 יתורישל תימואל תוינידמ
 עדימ
 יקסב'צלוג .ב ,ןהכ הילד ר"ד ,זרא טב ר"ד

 -ב עדימה תייאר תדמוע רקחמה סיסבב
 טביהה ןמ ןה ,רמוא הווה ,[הוטזתוזטס

 -יציב ךורכה ,עדימב לופיטה לש יגולונכטה
 שומישו הצפה ,ןוסחא ,דוביע ,ףוסיא ,הר
 -יבקב ךורכה ,ינכותה טביהה ןמ ןהו ,עדימב
 :ןוגכ ,ומצע ערימל תוסחיתמה תוטלחה תע
 ,ותקפסאו ותטילקל םידיחא םיללכ תעיבק
 תוכרעמ תמקה ,וגוויסו טלקנה עדימה ןוניס
 -ומישל לע-ירגאמ) תויזכרמ תויאשונ עדימ
 ןונכת ,וז תא וז תופפוח ןניאש (םינוש םיש
 -קבה ןכו עוציבה תכרעהו תרוקיבה תכרעמ
 -דוסל רשקהב הניקתו הקיקח ,תיביצקתה הר
 -ישו עדימה חותינ ,טרפה תענצו עדימה תוי
 .דועו ,תיטסיטטסה תוליעפה ךרעמ רופ
 תושיג תכרעהו חותינ ושענ רקחמה תרגסמב
 ,עדימ יתורישל תימואל תוינידמל תויפילח
 :םיירקיע םיבלש השולשב
 תמייקה עדימה יתוריש תיתשת יופימ (ו)

 .הנידמב
 רחבמב עדימה תכרעמ הנבמ חותינ (2)

 .תונידמ
 רובע תויפילחה תושיגה תכרעהו חותינ (3)

 .לארשי

 -עפהב ולבקתנש תואצותה ללכ לע ססבתהב
 הבחרהב וחתונ ,תונושה יופימה תוטיש תל
 םיבאשמה לע ןתעפשהו תופידעה תושיגה
 עדימה יתוריש לש םיביכרמהו םיימואלה
 הנידמב
 -ינל הלשממה לש היוצרה התמורת הלקשנ
 ךות ,הנידמה לש עדימה יתוריש תיתשת לוה
 לש תוירשפאה היתומושתל תוסחיתה
 :ימואלה עדימה ךרעמל הלשממה
 :תוינידמה תמרב .1

 תוטלחהה לכ תעיבק - תויזוכיר .א
 הנידמב עדימה יתורישב תורושקה
 .יתלשממ ףוג ידי-לע

 רזגימה ףותיש - הצחמל תויזוכיר .ב
 -סמב הלאכ תוטלחה תעיבקב יטרפה
 רזגימל גוצי" וב םאתמ ףוג תרג
 .דחאכ יטרפהו יתלשממה

 :םיתורישה תמרב .|1
 םידבועמו םיימלוג םינותנ תקפסא -

 תיתלשממה תכרעמב םירבטצמה
 .תפטושה התלועפ ךלהמב

 התולעבב עדימ יתוריש תקפסא -
 .התלעפהבו

 תלעפהו תמקהל תוידיסבוס ןתמ -
 .יטרפה רזגימב עדימ יתוריש

 ןונכתל החמומ תכרעמ
 םינומיא

 ל"הצ ,םמור םרוי מ"לא

 השענ ריואה-ליח לש םינומיאה תינכת ןונכת
 -בוק תינכתה .לייחה תמקה זאמ ינדי ןפואב
 וליא ,הנשב םוי לכ רובע ,תסייט לכ רובע תע
 ,םיליגרת ,הסיט ינומיא :עצבת איה תויוליעפ
 ךילהתה .'וכו הכרדה-ימי ,םיסנכ ,תורוקיב
 לודיגה בקע םינשה םע ךבתסהו ךלה ינדיה
 -טשב םוצמצו ,תויוליעפהו תוסייטה תומכב
 .םירחא םיבאשמו הסיט יח
 ,תואיגש ףוצר ,ךשוממ היה ינדיה ךילהתה
 ילמיטפוא אל לוצינל איבהו ,םילוטיבו םיוניש
 .םיבאשמה לש
 -התה תא ןכמל ךרוצה לע רבוד תובר םינש
 רורב היה אל םלוא ,ולעילו ורפשל ידכ ךיל
 םייגולונכטה םיישקה בקע תאז עצבל דציכ
 .ךכב םיכורכה
 (םינומיא ןונכת תכרעמ) מ"אתמ טקייורפ
 בוליש ךות ,א"ח לש בשחמה תדיחיב םקוה
 םע ןורתפ תטישכ תיתוכאלמ היצנגילטניא
 תונחתב שומיש ךות ,תמדקתמ שונא תסדנה
 .תוינועבצ הדובע
 -צה חילצה טקיורפל תיתשתה תמקה רחאל
 הדעונש ת"אפמ לש "תורחת"ב תוכזל תוו
 תיגולונכט תרדחהל םיאתמ טקיורפ רוחבל
 -יש ךות ,ל"הצל תיתוכאלמה היצנגילטניאה
 .ץראב הז חטשב תויחרזא תורבח םע ףות
 רמיא ןונכת תכרעמ םיקה ףתושמה תווצה
 תכרעמה .א"חב ןונכתה ףוג שומישל םינ
 ונבנ ,ןכרצה םע אלמ הלועפ ףותישב המקוה
 ףוסבלו ,םינוש םיבלשב סופיטד-יבא המכ
 ןפואב תפטוש הדובעל תכרעמה הסנכוה
 .ידיימו קלח
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 יעוציב ןונכתו הכרעה
 תרושקת תשר
 מבי ,ץיבוניבר ידא

 ריהמה לודיגהו תויגולונכטה תויוחתפתהה
 לוצינ םירשפאמ תרושקתה תוכרעמ לש |

 האצותכ .תויתשתה לש ליעי רתוי הברה
 רבעומש עדימה לש תובישחה הלוע ךכמ
 תרושקתה תותשר לש ןונכתה ךילהתו תשרב
 הלעפהל הנוילע תובישח לעב רגתא הווהמ
 .םינותנ תרושקת תותשר לש הליעיו הנוכנ
 תרושקת תשר לכ לש תרהצומה הרטמה
 רשפאש המכ דע הבוט הרוצב תרשל איה
 הליעי הלעפה רשפאל ידכ .הישמתשמ תא
 ,םישמתשמה תיליהק תושירד תא תקפסמה
 םישרדנ ,תדמתמ הילעב אצמנ םרפסמש |

 תונורתפ תתל תרושקתה יתוריש יקפס
 תותשרב רתוי הריהמו הסומע הרובעתל
 אוה םיירשפאה תונורתפה דחא .תרושקתה
 -ימב םילועה םיבאשמה תא םויה רבכ קפסל
 .םיוושכעה םיכרצה לע תרכינ הד

 דאמ רקי יאדוובו ליעי וניא הז ןורתפ םלוא |
 שורדי רתוי בוטו ליעי ןורתפ .שמתשמל
 -ודמ ףוסיא ושרדיש ,םיינדפק ןונכתו הניחב
 יתלב םיבאשמ תאצקהו םינותנ לש קדק
 ןונכתה יבלשל ןמוימ םדא-חכ לש םילטובמ
 .תשרה לש
 -וציב תכרעהו הניחב לש תוקינכטו תונורקע
 -צרהב םיגצומ תולודג תרושקת תותשר יע
 .הא
 הליעי הרוצב תרושקת תויתשת לצנל ידכ
 לוצינ לע האלמ הנומת לבקל ךרוצ שי ,רתוי
 -חרה ןונכתל ינויח הז עדימ .תשרה יביכרמ
 םישמתשמ תפסוהו םיפסונ םיתוריש ,תוב
 .תשרל םישדח
 ןוכסיח תרשפאמ ןאכ תגצומה היגולודותמה
 הכרעה עוציבל םישרדנה םיבאשמב רכינ
 לש קויד תמרב יהשלכ העיגפ אלל ,ןונכתו
 .הניחבה תואצות
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 - הנכות תסדנה

 םצעב המ - תת 0

 ?תויתיעבה

 לבוי רשא

 תויזכרמה תויעבה לש הרורבו הנובנ הרדגה

 (תוריתע) תוכרעמ תקוזחתו חותיפ" םוחתב
 -ל5 ררטוח .הדררקד | .ןרורודרר | ידררמלה "הררי
 7? רבעמ הברה ,תינויחו הבושח "הנכות

 רבדבש "ילאוטקלטניאה לדגרת
 תר  :דרדרר .הרורריכ שמה .דוורו הרדוח
 ב הרורב הנחבה השוריפ הנובנ זגה

 : יצות זהש תויעב רש בה ור
 -02 - -ו-| הרשי רויעב ןיבלהה גת זו

 ר2שו-רש קרו 0-7 2

 אלא ,דוסי תויעב ןניא
 חת הונצע איה רשא
 :הרוקררו-צ תושב יכמנ ירישצרקב בברעלה ירירכ !םטרצצ
 -(>--8 -ו>-₪ 0% .-> 9-- ן-* *--

 חטשב תיפצנ העפות
 ווששב הישצנ 34

 חוו  רזזוזר חח ד
 ווא 1! ₪ 7-

 רוח הופיזו .הילועוה הר  הרררזווה ריר קדדזה
 -ו9 -רש- ה -;> רש וו +.יח- 0 - ויש 2
 דדוריה הירוקה
 24 ריש רעמ

 תוצובקה שולשל אופוא תוגווסמ תויעבה

 יזרדיחזו יזוזרו וחיו יזוור

| 

 ן
 תכבוסמ הקוזחת וא .לשמל .םיבורא הותיפ |

 ו

| 
| | 
 ו

| | 
 | ו
| 
 . %ט0= . -- --+ -- ו
| 
 ביבס תוועב חרירה  ידוזר \
 יי א \ לד  יודתידלה דלייוור 2 |
 .תויתאצרת (תועפות) תויעב ן

 תוותוהמ תוועב ,דוסו תוועב הרוירו דיו הויוזר הוקי הויזר
 ריילהוקיפ הונורה רסח םוידז אוחה הנרור
 - לש דם 4 - = יה

 הירואת זיא .עדונ רסח

 היקידרדה דרידלדלטוה לידה דרלווול .
-- ₪ . - . > 

 רווח יצ חיירה] ווטירירהיירויח יזויר
 -- א םוגרצ - ₪ * .--

 הביבס תויעב
 -4ש ,א-

 ירטשופ ןנא הב הביבסה
 -%0 = - רח -*

 ט עבל ןורתפב א"נע שואו לוהינ תויעבל זורתפכ א נצ
 עדימה תברעמ סאה .*תופקתשה"-ה אשונ
 ליבקמב "הצר" איהש וא תואיצמה אוה
 ישתהל ומזה לכ הבירצו תיתימאה הואיצינל
 וכד

 תויתאצוה תויעב
 הרחוחהר רתיחה םינטקה  סיטרפ זה .תועב
 יו - ו - היקוו --.-= ל 4

 ם. ע םימיוסמ ערימ יטורפ הרורב דויול הלולט הויויוסינ ודי יטירפ לש הרורב
 יזוכנ יתלבכ וגיצהלו סלש תכרעמ חותינ טט

 כנ יהקלבב ריב ולו ₪ רוב וש 4

 הקוזחתו חותיפ ןיב הדרפהו :.הרוזחהו חותיפ ויב הררפהה

 עוצקמה תרדגה .איכ תרשכה

 :"טקוורפה ףקיה תועינשוממל תוצדווממ ןיא

 טקיורפה תויולע תדימא

 ולככ עדימה תיגולונכט
 תמשגהל יגטרטסוא
 םיינוגרא םייונוש
 ןילג לאינד ר"ד

 םויכ ןומטה | יגטרטסיאה | לאיצנטופה
 יוניש תלעפהב עויס אוה עדימה תיגולונכטב
 עצבל ןוצרה .ןוגראל םייוצרה םיינוגרא םוי
 עבונ וניא .הז הרקמב .םיינוגרא םייוניש
 :ןוגכ תוביסמ אלא ערימה תכרעממ

 .תינוגראה השיפתב םייוניש -
 לש לועפיתה תואצוהב ךוסחל תורשפא -

 .ןוגראה
 -ישה ילבקמ וא) תוחוקלה להקב םייוניש -

 .(ןוגראהמ תור
 טעמבו ,לוכי םיינוגראה םייונישה עוציב
 םיישקבו םייונישל תודגנתהב ,לקתנ דימת
 לאיצנטופה לוצינ  .םינוש | םייביטקייבוא
 יושע עדימ תוכרעמב ןומטה יגטרטסיאה
 ובשחנש םיינוגרא םייוניש עוציב רשפאל
 רפשלו ,דחמ םיירשפא יתלב וא םישק רבעב
 .ךדיאמ ןוגראב םירחא םייוניש עוציב לעילו
 םויכ רשפאמ הז לאיצנטופ לוצינ ,ןכ לע רתי
 בה לע ב2 ןייבוקובה ןרכרכ ינוגראה הנבמה לע רומשל ןיינועמה ןוגראל

 תכרעמב םייונישו םירופיש עצבל םייקה

 -וניש ךורעל ןוגראה תא בייחל ילבמ עדימה

 עויסל תואמגוד יתש חותינב זכרתמ רמאמה
 םייוניש עוציבל עדימ תוכרעמ ל
 יב תהתוכרעמ :

 םסוא לש בושחיומה
 םוקיש לש הימוטנא)
 (טקיורפ

 קימ ם -קימ םירזופמה רוצ 8 םסוא תרבחל

 םירציימה ,םורדב תורדש דעו ןופצב םענ
 הוזיזה דוזיר רצויה רזי
 .קושל ןוי 2 ?-

: | 
 תא תובר םינ , ר חיוש יוחל רבב ך

 ןונכתב בשחמב תורזעיהב םולג תוצנטופ ררזטוהר-תולויד לאישוטוסה

 -יכמ ,קוויש ,רוציי יכילהת לש הרקבו עוציב
 םינשה 10 ךשמב .םיפסב לוחינו הצפה הר

 וחתופ הרבחב בושחימה םויק לש תטושא י?יזהויריד רוזה וזו הוויזזוצרה
 לש םינוש םיטקפסאב וכמתש תוכרעמ גסיב
 םודח הורורה הד

 הנקסמל הרבחה תלהנה העיגה 1982 תנשב
 -רופס הרוצב תוכרעמ לש חותופ ךשמהש
 האלמ היצרגטניא אללו ללוב ןונבת אלל .תיד
 תלבגומ תלעות איבהל לוכי .םיביכרה ןיב
 רררר

 עדימה תוכרעמב לכשומ שומישל עיגהל ידב
 -תתשהב ןונכת תנרס הרבחב הכרענ הרבחב
 ,םייזכרמה םישמתשמה .הרבחה תלהנה תופ
 תנכהל ץועייל העודי הרבחו בשחמה תדיחי
 .באזתונכת

 -יכ תעיבק ךות ,םישדח םידעי וותוה הנדסב
 ןיב ןילמוגה ירשק .םייוצרה חותיפה ינוו
 :חותיפל תויומידק ירדס ןכו תוכרעמה
 תובשחוממ תוכרעמ לש שדח רוד תינב .א

 לש םייזכרמה תוליעפה ימוחת תשולשל
 קוויש ,הקיטסיגולו רוציי - ןרצנוקז
 .יפסכ לוהינו תוריכמו

 .תונושה תוכרעמה ןיב היצרגטניא תריצי .ב
 -קתבו םישדוח 24 ךות טקיורפה תמלשה .ג

 .םירלוד \ לש ביצ
 אלש תויעב ולגתנ תרדועמ הלחתה רחאל
 ןיבל שמתשמה ןיב תונבה יא ורצונ .ופצנ
 ךא תיטיא היטס לש ךילהת לחהו חתפמה
 .םיירוקמה םירעיהמ תרבטצמ
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 טוריפב ןודי רשא ,הארבה ךילהת רחאל
 -בה תונקסמל עיגהל ונתעדל ןתינ ,האצרהב
 :םיבר םינוגראל תופקת ןהש תוא
 רשפאה לככ ףידעהל שי תוכרעמ חותיפב .א

 ןשי לש בוליש) היצולובא לש השיג
 תילטוט הפלחה) היצולובר ינפ לע (שדחו
 .(שדחב ןשי לש

 הנשי תכרעמב רופיש עצבל ףידע םיתיעל .ב
 ךות ,.השדח תכרעמב הפלחה ינפ לע
 .הב עקשוהש ברה יקסעה עדיה לוצינ

 -רעמ לש טקיורפ תחלצהל יחרכה יאנת .ג
 תובייוחמל עיגהל תלוכיה הניה תוכ
 ימרוג ןיב חותיפב תויתימא תופתושו
 .בשחמה תדיחיו םישמתשמה ,הלהנהה

 -יאתמ היגולודותמ תינבב הנוכנ העקשה .ד
 הניטקמו ןמז רבד לש ופוסב תכסוח המ
 .חותיפה ינוכיס תא הברהב

 שמתשמהש ךכ םושייה תא ןנכתל ןוצר .ה
 ,תואצותה תא םיגרודמ םיבלשב לבקי
 :םיאבה םינוויכב םרותה רבד
 .חותיפ ינוכיס תנטקה (ו
 .םישמתשמה ןומא תרבגה (2
 .תכרעמה תטילקב הלקה (3

 רתוי הברה עיקשהל שי חותיפה ךילהתב .ו
 :םיאבה םירושימב םויה לבוקמש הממ
 השדחה תכרעמה לש ןוכנ בוליש (ו

1 

 "עמה תא טולקל םישמתשמל הרזע
 םתלוכיב עוגפל ילבמ ה

 .תפטושה םתדובע תא עצבל
 תווצה ירבח לכל היצביטומ תריצי (5

 .תולטמה עוציבב חילצהל
 ןיב תויתריציו תוירחא לש הריוא (4

 .תווצה ירבח
 ןיב םיסרטניא ידוגינל תוביס תרסה (5

 ןיבל טקיורפה תווצב תופתתשהה
 -ושה הדובעב הקלחמל תוכייתשה
 .תפט

% 3 

 בוציעב 1:1 גוסמ םירשק

 םינותנ יסיסב

 בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,לבוש ץרפ ר"ד

 תואיצמב תויושי וא םיגשומ ןיב תולתה יגוס
 סיסב הנבמ תא הבר הדימב םיעבוק תמייוסמ
 ו:ח גוסמ םירשק רשא דועב .הלש םינותנה
 יביסנטניא ןפואב ולפוט וח:ח"ו (ח:ו וא)
 יסיסב בוציעל תונוש תוטישבו םילדומב
 -יטל טעמכ וכז אל 1:1 גוסמ םירשק ,םינותנ
 .לופ
 תא הארמ ,ו:ו רשקב זכרתמ הז רמאמ
 -תפ גיצמו םינותנ יסיסב בוציעב ותובישח
 םיבצמ גוויסו חותינ רמאמב .היעבל תונור
 -יטו 1:1 גוסמ םירשק םיעיפומ םהבש םינוש
 ןהו תילאוטפסנוקה המרב ןה ,םהב לופ
 -צומ .םינותנה סיסב בוציע לש תיגולה המרב
 ירשקל 1:1 ירשק יופימל הטלחה יללכ וב םיג
 -עמב םמושייו ,םינושה םיבצמב ח:ו וא 1:ח
 סיסב לש יטמוטוא בוציעל 3205 תכר
 .םינותנ



 :םיאבה םיאשונה תא לולכת האצרהה
 תיגולהו תילאוטפסנוקה תומרה :אובמ .א

 -שקב לופיטה ךרד ,םינותנ יסיסב בוציעב
 םייניפוא םילדומב חו:ח-ו 1:ח גוסמ םיר

 תדחוימה היעבהו םינותנ יסיסב לש
 .1:1 גוסמ םירשק םע תררועתמה

 /ינויצלר םינותנ סיסב תמיכסו 88 לדומ .ב
 (םוחהזץ 3!6ווסחפוק) 88 לדומ :יתשר

 סיסב לש תילאוטפסנוק המיכס תריציל
 (150) עדימה הנבמ תמרגאיד ;םינותנ
 רבעמה תוקינכט ,הז לדומ יפל תרצונה
 לע ססובמה םינותנ סיסב תמיכסל [80-מ
 .יתשר/ינויצלר לדומ

 :הטלחה יללכו םיבצמ - 1:1 גוסמ םירשק .ג
 .1:ו ירשק לש רקחמה בל אוה הז אשונ
 רשקל בסומ 1:1 גוסמ רשק לכ ,ןורקיעכ
 יגוס יפל עבקנ הבסהה ןפוא .ח:ו וא 1:
 רשק לכ ברועמ םהבש םיפסונה םירשקה
 הבסהל יללכ םתירוגלא עצומ .ו:ו גוסמ
 .והשלכ בצמב 1:1 רשק לש הנוכנ

 לודומה רואית :גככ5 תכרעמב םושיי .ד
 לכ בסהל לוכי הז לודומ .א 225 תכרעמב
 םא ןיב ,ח:1 וא 1:ח רשקל 1:1 גוסמ רשק
 םע היצקארטניאב וא תיטמוטוא הרוצב
 .(םינותנ סיסב בצעמ) שמתשמה

 ינוויכ :רקחמה לש המורתה ירקיע םוכיס .ה
 ירשק אשונב ןה ,םיפסונ חותיפו רקחמ
 .ללכב .\ככ8 תכרעמב ןהו ויו

 עדימ תוכרעמ ןונכת
 לארשיב
 ןריבצ .מ ,ןמיונ .ז 'פורפ ,בוטיחא בינ 'פורפ

 ,םייורש ונא המוציעב רשא עדימה תכיפהמ
 הז באשמ לש ותוינויחב הרכהה תא הססיב
 ללכ ןיא םויכ .םינוגרא לש םלועפיתו םלוהינל
 המודב ,ינוגרא באשמ וניה עדימ יכ קפס
 ידי לע רצוימה ,'וכו םדא-חכ ,ןוה םירמוחל
 .ןוגראב תולעופה עדימה תוכרעמ
 רושק ןוגראב עדימ תוכרעמ ןונכת ךילהת
 ןוגראב ללוכה ןונכתה ךילהתל קודה רשק
 הז ךילהת .ונממ ילרגטניא קלח תויהל רומאו
 בלשב ותישאר רשאבכ ,ודוסיב יכרריה וניה
 ןונכתה יבלשב וכשמהו ,יגטרטסאה ןונכתה
 -ימה תוכרעמל יביטרפואה ןונכתהו יטקטה
 יכשמה וניה ןונכתה ךילהתב בלש לכ .עד
 דע ,םיטרפ לש םקמועל הדירי ךות ,וימדוקל
 .םושייה תמר
 תא ןוחבלו אשונה תא רוקסל רמאמה תרטמ
 תודקמתה ךות ,לארשיב הז םוחתב השענה
 ןונכת :ירק ,ךוראה חווטל ןונכתה יכילהתב
 לש ןושארה וקלח .יטקט ןונכתו יגטרטסא
 ןונכתה ךילהתל תרגסמב דקמתי רמאמה
 טוריפבו ,ןוגראב עדימה תוכרעמ לש ללוכה
 וקלחב .םינושה ןונכתה יבלש לש םתוהמ
 רשא רקס לש ויאצמימ וחתוניו וטרופי ינשה
 עדימה תוכרעמל ןונכתה תויוליעפ תא קדב
 .לארשיב םינוגרא ברקב

 תריחבל היגולודותמ
 זכרמל םיבשחמה תרוצת
 עדימ
 תרבחב עדימה זכרמ להנמ ,ךברוא ןסינ
 "מ"עב בשחמ יתוריש שיחמ"

 זכרמ תרדגה האצרהה לש ןושארה קלחב
 .עדימ
 -יצמ - רקחמה תזתופיה תרדגה ינשה קלחב
 רתויב המיאתמה םיבשחמה תרוצת תא
 -רמב תומייקה תורוצתה 3 ןיבמ עדימ זכרמל
 :עדימ זכ
 םיישיא םיבשחמ וב שיש עדימ זכרמ .ו

 .הבלב
 לודג בשחמ י"ע ךמתנש עדימ זכרמ .2

 :הּבלב
 םיישיא םיבשחמ וב שיש עדימ זכרמ .3

 .לודג בשחמ י"ע ךמתנו

 :הזתופיה
 עדימ זכרמ ישמתשמ לש ןוצרה תועיבש
 םיבשחמ וב שישו לודג בשחמ י"ע ךמתנש
 .רתויב הלודגה איה םיישיא
 ,רקחמה תיגולודותמ ראותת אבה בלשב
 תואצותו םישמשמה לש ןוצרה תועיבש
 :רקחמה
 3 לש ןוצרה תועיבש תמרב לדבה ןיא .ו

 תצובק קר שי השעמלו - תוצובקה
 .תחא םישמתשמ

 שמתשמל רתויב םיבושחה םינתשמה 2
 .טלפה תוכיאל םירושק

 זוחאהש םינתשמה םג םה םינתשמ םתוא 3
 ללכ ןיבמ םיבישמה לש רתויב הובגה
 .ןוצר יעיבשמכ םתוא ןייצ םיבישמה

 :םימרוג 4 ואצמנ .4
 .םישמתשמל ולש רשקהו עדימ זכרמ .ו
 .קפומה עדימה תוכיא .2
 .עדימה זכרמב ןמזה באשמ 3
 זכרמ איבמש |תלעותה .4

 .םישמתשמל
 עדימה

 םיבשחוממ םילכ
 חותיפל לדומ תרגסמב
 תוכרעמ
 איתמ סחנפ

 שדוחב הנושארל םסרפתמה ,יולג רמאמב
 ,הנושארה םעפב צסטזשסח הדומ ,1986 ינוי
 תויגולודותמה תרדחהב ןויסנה לשכנ ןכא יכ
 .תוכרעמה חותיפ ךילהתל
 רקיעב אוה וז העפותל איבה רשא םרוגה..."
 :ירק) תונבומה תוקינכטה לא תוסחיתהה
 םוקמב ,לושכמ לאכ (תוכרעמ תסדנה
 םתעפוה .תוכרעמ חותיפל עייסמ יעצמאכ
 תמגוד ,עדימה תיגולונכט םוחתמ 'םילכ' לש
 ,ישיא בושחימו סופיט בא ,1/ רודמ תופש
 תונינעתהה תקיחדל ףסונ םרוג וויה
 ."הססבל םוקמב ,היגולודותמב

 -פותל םיאיבמה םימרוג רפסמ ןחבאל ןתינ
 :תורומאה תוע
 סיסב לע תוכרעמ חותיפב םיקסועה (ו)

 ,לוכסית ףסל ועיגה ,הנבומה חותינה
 .הבורמה תינדיה הדובעה בקע

 -ידת םייונישב הכורכ חותיפה תדובע (2)
 םירצומבו םימישרת תורשעב םיר
 ,(םינותנה ןולימ - המגודל) םיוולנה
 היתוכלשהו תינוגראה הקימנידה בקע
 .םיכילהתה הנבמ לע

 עיסת רשא ,תינבומ הקינכט רדעיה (3)
 -בה ןיאו) תמא ןמז תוכרעמ חותיפב
 תוצבושמ תוכרעמל אקווד הנוו
 ,תערכמ תועמשמ הז םרוגל שי .(בשחמ
 -יכב הצואת תולבקמ תוכרעמ וב ןדיעב
 .תמא ןמזב םינווקמ םידוביע לש ןוו

 רודמ תופש תומדב "חטבומה ןדעה ןג" | (4)
 רבעמ םידמימ ולביק ,סופיט באו זש
 -חדו ,םהלש תיעבטה הרומתלו תלוכיל
 .תונבומה תוקינכטה ילגר תא ךכב וק

 חותינב דקמתהל היטנה לש היעבה םג תמייק
 תומייק תובורק םיתיעלש דועב ,םייקה בצמה
 -שמה דבוכ תא ריבעהל תובוט קיפסמ תוביס
 .תעצומה תכרעמה תרדגהל אקווד לק
 היגולודותמ חותיפב תוירקיעה תורטמה
 :("בשחוממה לדומה") תבשחוממ
 תמירז ימישרת לש בשחוממ חותיפ (ו)

 םילכומה ,םיוולנה םירצומה תוברל ,עדימ
 .םינותנה ןולימב

 -ירז ימישרת ןיב ,בשחוממ רשק חותיפ (2)
 .בשחוממה םינותנה ןולימל עדימה תמ

 הנבמ םישרת לש בשחוממ חותיפ (3)
 .םינותנה

 -יהל םג עדימה תמירז ימישרת תמאתה | (4)
 .תמא ןמז טב

 לש התוינוחב העדותה הרבגש לככ
 (6ג80) "םילכ"ה ובר ,תבשחוממ היגולודותמ
 -סועה בשחמה ישנא תיליהקל ועצוה רשא
 .חותיפב םיק

 ,רבע - םוקישב םיבשחמ

 דיתעו הווה

 .ת.ב.ל.י:מ ,ךירדירפ תימלוש

 א!וסזטפ תש|ק זתש בת0ו6גקק60 ןוט!ק 1םשחו-"

 -מאמ תא סנירמ בור לחה הז טפשמב "|
 בור .1982 תנשב םוקישב בשחמה אשונב ור
 -קעב גלפירדאוק םיבשחמ שיא אוה סנירמ
 ,17 ליגב ברועמ היה הב םיכרד תנואת תוב
 .םויה תועש לכ הטימל קתורמ אוה זאמ
 -יסרבינואב םינעדמה לש םהיצמאמל תודוה
 -שחמ תכרעמל רבוחמ אוה ,הינבליסנפ תט
 תרושקת ,תיתביבס הרקב ול תרשפאמה םיב
 תועצמאב תודיעוב תופתתשהו הדובע
 .םינופלט
 בשחמה תיגולונכט התיה הנש 40-כ ינפל
 דאמ םילודג םיבשחמ ,י/גטטטחו 2 לש המרב
 הלעפהל ןמוימ םדא חכו דחוימ רדח ושרדש
 תא ןיטקהל ולחה ןמזה םע .דאמ רצק ןורכזו
 י"ע ותוא ליעפהל היה רשפאו בשחמה
 בצמל ונעגיהש דע םינמוימ תוחפ םישנא
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 סוביכה זו\יבכנה

 \9858 ,רב\\כה\אב 24 ,ירט) בוי

 .לייטקוק - םירבח שגפמ 0

 (םילשורי ,םילשורי ןורטאיתב)

 יביגח החינופ בטג\ומ 80

 תוכרב
 רוקנא תלהקמ
 "א"ליא ריקי" תודועת תקולח

 ןהכה והילא תאמ בשחוממ ילוק רוא ןויזח -- "םימלוחכ ונייה*

 :תרוא תאצרה

 ץיבוביל והיעשי 'פורפ -- -בשחמהו חומה"

 19988 ,רב\\כה\אב 25 ,יטגילט) בוי (א"ת ,הכורעתה ינג ,םיסרגנוקה זכרמ)
 1 םלוא 0

 א"ליא ידסיממ -- ל"ז ןויבח בד רכזל בשומ
 \היצ\צניי\ זת\יב\ודובכוכ תוי\חתפנתה -- "דרינועל בו"

 הדנק ,קרוי תטיסרבינואו ביבא-לת תטיסרבינוא ,יסגא ףסוי יפורפ :ר"וי

 םינוכיסו םייוכיס -- היגולונכט

 הדנק ,קרוי תטיסרבינואו א"ת תטיסרבינוא ,יסגא ףסוי 'פורפ

 2000-ה תונשב הרבחו היגולונכט
 ל-אפר ,תימע ןליא ר"ד

 רחמה ברקב תוידיתע תויגולונכט
 ןוחטבה דרשמ ,םליע יזוע (.לימ) ל"את

 הקספרהא 0

 1 םלוא 0
 א"ליא אישנ ,ביבר ףסוי ר"ד -- ל"ז ןויבח בד ש"ע תוגלימו א"ליא יסרפ תקולח

 א"ליא תלהנה ר"וי ,בכוכ-ןב ארזע -- רעונל א"ליא יסרפ תקנעה

 ריזועל ת\כרעה\ רבעה דע טבממ -- םיבשחמה ףנע בצמ :חיט)-בר
 א"ליא תלהנה ר"וי ,בכוכ-ןב ארזע :החנמ
 :םיפתתשמ
 מ"עב םיבשחמ תוכרעמ ל.ל.מ ,רוש םרימע
 מ"עב לארשיל טנוקסיד קנב ,ןמרטוג םחנמ ר"ד

 קזב ,ףיסכ ןועמש
 רצואה דרשמ ,ריאמ ןתנ

 םירהצ תקספהא 0

 3 םלוא 2 םלוא 0

 דויז\\כאדומ הביב
 .ביבא-לת תטיסרבינוא ,טסב-ןב השמ 'פורפ :ר"וי

 השעמל הכלה תיתוכאלמ הניב
 ביבא-לת תטיסרבינוא ,טסב-ןב השמ 'פורפ

 ריוא ליחב םינומיא ןונכתל תכרעמ - ם"אתמ
 ל"הצ ,םמור םרוי מ"לא

 לע הנש 20 לש ישיא טבמ
 תבשחוממ היאר
 מ"עב םיבשחמ טיבלא ,סשמת ןליא ר"ד

 הבכ\ת סרבה ,ת\יג\דורותמ
 ח\זת\יפ ידכ\
 תוכרעמ ידר ,ירפ יבא :ר"וי

 בוציעב 1:1 גוסמ םירשק

 םינותנ יסיסב
 בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,לבוש ץרפ ר"ד

 הפצופודםס -- הנכות תסדנה

 ?תויתיעבה םצעב המ

 מ"עב םיבשחמ הדותמ ,לבוי רשא

 תרגסמב םיבשחוממ םילכ חותיפ
 תוכרעמ חותיפל בשחוממ לדומ
 א"נעל ריכב ץעוי.,איתמ סחנפ



 הקספהאהא 0

 2 םלוא 90

 הסדה ח"יב ,ףייטש בקעי ריד :ר"וי

 ירבע די בתכ יוהיז
 ביבא-לת תטיסרבינוא ,סב הנליא

 \זיצ)ב טיבט)חשמ

 הווה ,רבע -- םוקישב םיבשחמ
 דיתעו
 (הכנל ילארשי זכרמ) .ת.ב.ל.י.מ ,ךירדירפ תימלוש

 3 םלוא

 דגא ,לגס-יולה היממור :ר"וי

 - (תללוכ חותינ תנחת) ך"נת
 חותינ ,לוהינל הדובע תביבס
 עדימ תוכרעמ בוציעו
 מ"עב םיבשחמ ןויס ,ןייטשדלוג ןבואר

 - םסא לש בושחמה טקיורפ
 טקיורפ םוקיש לש הימוטנא
 םסא ,רונמ יתמ

 תרוצת תריחבל היגולודותמ
 עדימ זכרמל םיבשחמה
 מ"עב בשחמ יתורש ,שיחמ ,ךברוא ןסינ

 .(א"ת ,הכורעתה ינג ,םיסרגנוקה זכרמ) ופס% ,\ב\\כַה\אב 26 ,ייעי בר וב\ו

 2 םלוא 0

 ב\צגחויוסב יצג\באה בזצגכה

 ל"הצ ,תימע הירא מ"לא :ר"וי

 .ילוהינ ילככ בשחמה - הקינכט וא תונמא ,ישונאה באשמה לוהינ

 תירבעה הטיסרבינואה ,ןמדירפ םהרבא 'פורפ

 תויגולונכט תוריירקב הקיחש ימרוג
 ביבא-לת תטיסרבינוא ,ןויצע הילד ר"ד

 הקספהמא 0

 2 םלוא 0

 זפ תרבח ,הירש ויז :ר"וי

 ותענהו ל"הצב םיבשחמה ךרעמב םדאה חכ חופיט
 ל"הצ ,קנרפ ילא ל"אס

 .מ.ב.י תרבחב יעוצקמ םדא חכ לוהינ

 .לארשי .מ-ב.י ,ןוזנסינ ריאמ

 םירהצ תקספרהא 0

 2 םלוא 0

 םייג\כרטסא םיוכביה - ערי ת\כרעמ

 וינבו ךווטימ .א.י - ר.יס.נ ,ךווטימ דוד ר"ד :ר"וי

 ןוגראב יגטרטסא ילככ עדימ תוכרעמ

 .ביבא-לת תטיסרבינוא ,ןמיונ באז 'פורפ

 יגטרטסא ילככ עדימה תיגולונכט
 םיינוגריא םייוניש תמשגהל
 הננער ,ןילג לאינד ר"ד

 עדימ יתורשל תימואל תוינידמ
 יגולונכט יוזיחלו חותנל ימוחתניבה זכרמה ,זרא טב ר"ד

 לארשיב עדימ תוכרעמ ןונכת
 ביבא-לת תטיסרבינוא ,בוטיחא בינ 'פורפ

 פוסוזהו -- ואז ם6ח הדו דחש =אז חקהו56

 לארשי לטיגיד ,ןיקלא םולש

 3 םלוא

 דור\צגקנת\ ב\צגחיומ ישגוריח

 ם"כט ,ירפ בדנוי :ר"וי

 רזובמ בושקית תכרעמ
 .החנמ-וק ,ריבא ידע

 ופש דפו =6סאושטאו6גדוסאפ סוסו 5

 לארשי .מ.ב.י ,גרבנכיר יקימ

 ראודה תכרעמ -- ראודת
 ןארידת לש ינורטקלאה
 ןארידת ,קרטש םרימע

 תשר יעוציב ןונכתו הכרעה

 תרושקת
 לארשי .מ.ב.י ,ץיבוניבר ידא

 19  ט"משת ןושח 1988 רבוטקוא "בשוח השעמ"

5 



 הבר תולקב בשחמ ליעפהל לגוסמ דליש
 .'וכו תרושקת ,דומיל ,האנהל
 םיבשחמב םיונשה םאש איה הנעטה
 -יפב םילח ויה תונורחאה םינשה םיעבראב
 תולוע ויה תוינוכמה ,סדצרמה תוינוכמ חות
 307ב םלועה תא ףיקהל היה ןתינו 0
 .ןיזנב רטיל 25-ב ,תוקד
 םדאל קפסל תיסחי ךומנ ריחמב םויכ ןתינ
 -חל הרזחו תואמצע ול רשפאי רשא בשחמ
 תאז הוושנ םא .תינרצי הדובעלו תיבב םדי
 המכ דע הארנ ,דסומב םדא תקזחה תולעל
 לש וייח תא רפשמ הז די גשיהב ןורתפ
 .הלוכ הרבחל הבושח המורת סרותו ךרצנה
 :בשחמה אשונב םייקה לע הריקס
 הרמוחב .א

 .םינוש םיגתמ 1
 .םידחוימ םיסיטרכו תוחול .2
 .תיתביבס הרקב .3

 הנכותב .ב
 .םינוש םידומיל .ו
 .תרושקת .2
 .יביטינגוק לופיט .3
 .יעוצקמ םוקיש .4

 -בר הדובעכ תרושקת תצובק אשונ תגצה
 -טסיפרטויזיפ ,קוסיעב תואפרמ לש תיתווצ
 .תרושקת תויאנילקו תילאיצוס תדבוע ,תוי
 תרושקת .תרושקת ךרוצל הבישיה תובישח
 .תיפילח
 -שפא ,םייעוצקמ-בר הכרעה יזכרמ :דיתעה
 בשחמה תאצוה ,תיעוצקמ-בר הכרדהל תור
 תטימ דילו תותיכל ותסנכהו ןשה לדגממ
 ,ןופלטה ומכ תימוי-םויה הדובעלו הלוחה
 תוזכרתהו בשחמה גוס תובישח תדירי ךות
 .םיוולנה םיקשמימבו הנכותב

 תונשב הרבחו היגולונכט

 2000-ה

 ל"אפר ,תימע ןליא ר"ד

 תווצ .ב"הרא לש 200-ה לבוי לח 1976 תנשב
 דובכל םסריפ ןוסדה ןוכמ לש םינדיתע
 ."תואבה םינשה 200" םשב רקחמ ערואמה
 תויזחתל דוסי ןיאש ,איה תירקיעה הנקסמה
 םיזוחה ,םינואיזותלאמ-ואינה לש תורדוקה
 ,ןוזמה תורוקמ לודלד ,היסולכוא תוצצופתה
 לש לבסנ יתלב םוהיזו םלגה ירמוחו היגרנאה
 בצייתי ,וירבחו ןהאק ןמרה תעדל .הביבסה
 דראילימ 20-כ לש המרב תושונאה לרוג
 רבכ שומישב תויוצמה תויגולונכט ,שפנ
 ,שומישל סנכיהל תודמועה הלאכ וא ,םויה
 ,רתוי ההובג םייח תמר וז היסולכואל וחיטבי
 -ונאה תינהנ הנממש המרה רשאמ ,עצוממב
 ,ולדגי תונידמה ןיב םירעפה םנמא .םויכ תוש
 -ישע רתוי ויהי םיינעה םגו םירישעה םג ךא
 יוניש םג םיפוצ םירקוחה .םויכ רשאמ םיר
 -מוח רוציי לש תובישחה .הקוסעתה הנבמב
 רפסמ דואמ הלעי .דרת םירצומו םיר
 תויוליעפ הנייהתו םיתורישב םיקסעומה
 ערמ ,טרופס ,ךוניח :ןמצעל הרטמ ןהש תובר
 .ישיא יפוא תולעב תויוליעפ ןכו רקחמו
 לוהינ תמחמ רקיעב ומרגיי םייופצה םיישקה
 עבט יעגפ ,תלשוכ תירוביצ תוינידמ ,יוקל
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 ויהיש ,םינימאמ וירבחו ןהאק .לזמ רסוחו

 -תש תורשפאב םינד םה .םיינמז םיישק הלא

 ,יגולוקאה לקשמה יווישב תרכינ הערה לוח

 תיילע לשב ,הכומנ תורבתסה הל םינתונ ךא

 םיטקננה םידעצה בקעו ,אשונל תועדומה

 רקיע .דיתעב וטקניי רשא הלאו םויה רבכ

 תירשפא תינויח תוחתפתהש ,אוה םנועיט
 תויוקל תוימיספה תויזחתהש דועב ,הרידסו
 םירבחמה .תללוכה היארבו דוסיה תוחנהב

 תיניערג המחלמ ץורפתש םינימאמ םניא
 -ונאהש ,הנעטה תא םיחוד םג םה .תימלוע
 תועצמאב המצע לע הילכ איבת תוש

 -ית רשא ,תיטנגה הסדנהה לש היגולונכטה

 אלש (םיסוריוו םיקדייח) םימילא םירוצי רוצ

 לע ססובמ םרקחמ .הטילשל םינתינ ויהי
 דקומ תויהל ףיסוי ץראה רודכש ,החנהה

 אלו ,תואבה םינשה 200-ב םיישונאה םייחה
 אוה ללחה ,םרב .ללחל תינומה הריגה היהת
 -ונאל םיפוצ םהש םייבויחה םירגתאה דחא
 .תואבה םינשה 200-ב תוש

 תוריירקב הקיחש ימרוג
 תויגולונכט
 ,לוהינל הטלוקפה ,ןויצע הילד ר"ד

 ביבא-לת תטיסרבינוא

 םישנו םירבג לצא םירוק הקיחש יכילהת
 -בומ האצרהב .תויגולונכט תוריירקב ורחבש
 ץראב הכרע הצרמהש םירקחמ תואצות תוא
 לולכמ עיפשמ דציכ תוהזל הרטמב ב"הראבו
 הקיחשה תמר לע םייחו הדובע ימרוג לש
 ,הז םוחתב עוצקמ תו/ילעב לש תישפנה
 יבגל ולא םירקחממ תורבתסמה תונקסמהו
 -הל דואמ בושח .תויגולונכט תוריירק לוהינ
 םיצור םא ,וללה םימרוגה לולכמ תא ןיב
 לש רפושמ לוהינלו תחלצומ הטילקל ךרעיהל
 .םינוגראב יגולונכט םדא חכ
 םיבאשמה תולכתה לש העפות איה הקיחש
 -שמב אלו יטיא ךילהתב םדאה לש םיישפנה
 -שמנ םוי"םוי יצחל םה הימרוג .ימעפ-דח רב
 הייוטיב .םתוהזל השק ,םיתעל ,רשא ,םיכ
 ,תויתפכיאב ,היגרנאב הדירי :םה םייניפואה
 .דיחיה לש תיללכה דוקפיתה תמרבו המזויב
 -ובע רסומ :הינמיס ןיב אצמנ ןוגראה תמרב
 םירוחא ,תויורדעיה ,לשוכ עוציב ,דורי הד
 ירצוי םיצחלה .םיהובג הפולחת ירועישו
 לש םיטנמלאמ תובר םימעפ םיעבונ הקיחשה
 לש ויוואמו וירושיכ ,ויכרצ ןיב המאתה יא
 םוחתב קר אלו ,ללוכה וייח ךרעמ ןיבל םדאה
 המאתה יא ,םירקמה בורב .יעוצקמה וקוסיע
 דקמל ,התוא תוהזל השק ,תיטמרד הניא וזכ
 ךוכיחה ךילהת ןכל .הילע ןנולתהלו ,התוא
 לוכי תרצוי איהש ישפנה םוסרכהו ימוי"םויה
 .ףשחיש ילבמ בר ןמז ךשמיהל
 תו/ילעבל םיינייפוא תויעב ידקומ השולש
 לע םיעיפשמ םינוגראב תויגולונכט תוריירק
 תישפנה הקיחשהו ןוצרה תועיבש תמר
 :ן/םהלש
 םינשב ריהמ םודיקלו םיגשיהל ץחלה .ו
 .תונושארה
 .לוהינל תינכט הדובעמ רבעמה .2
 לומ םישנ - הדובעו החפשמ ןיב בולישה .3
 .םירבג
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 60 .=ב
 רזייל תספדמ

 רתוי

 בתכ יגוס

 ישנילשה רודה תספדמ 1000 םגר

 ,טלחומ טקשב הרורבו הדח הספדה ,הקדב םיפד 0

 תויפוריא תופועבו תילגנא תירבעב בתכ יגוס תורשע

 ...דועו הקיפרג ,דוק-רב תספדה

 וםניח ץועיל לצלצ

 ךדצמ תוביחתה לכ אלל ךדרשמב המגדה

 664701 א"ת ,12 הלואג

 חותינ תנחת - ך"נת
 תללופ
 ,לוהינל הדובע תביבס
 תוכרעמ בוציעו חותינ
 עדימ
 מ"עב םיבשחמ ןויס ,ןייטשדלוג ןבואר

 תכרעמה חותיפל עקרה
 הרשעהו הרשכהל ןוכמ ,"ןויס" תרבח
 -קהו תרדגהב החמתמ ,בשחמה תועוצקמב
 .בשחמ תודיחיל הדובע תוטישו םינקת תיינ
 תקלחמ ןויסב תלעופ ,וז תוחמתה תרגסמב
 -יפו ןונכתב תדקמתמה ,גולורפ תפשב חותיפ
 לש םייחה רוזחמב הכימתל םימושי חות
 לש תירוקמה הרטמה .עדימ תוכרעמ חותינ
 רפשל התיה הנכותה ירצומ לש חותיפה
 לוהינו תוכרעמ חותינ יסרוק רישעהלו
 םילכ תרזעב ,ןויסב םירבעומה םיטקיורפ
 בשחמב רזעיהל םירשפאמה םימכחותמ
 תפש .תצעיימו תנווכמ הדובע תנחתבכ ישיא
 תוכרעמ תונבל הרשפיא השימגה חותיפה
 תכרעמ :ןוגכ ,הלעפהל תוחונו דומילל תולק
 החותפ תכרעמ ,םינותנ לומרינל החמומ
 סופיט-בא ןונכתל תכרעמ ,םיכמסמ תרדגהל
 -ינו הצרה יבלש רחאל .דועו םינותנ ןולימל
 -עמל םיבשחוממה םילכה ףסוא שבוג ,יוס
 תנחתכ התע תעצומה ,תחא תללכומ תכר
 .עדימ תוכרעמ בוציעו חותינל הדובע



 ישארל ןלפק סרפ
 ללה תרבח
 םרימעל ןלפק סרפ קנעוה 1988 ינויב 26"ב
 לש הידסיימו הילהנמ ,שמש היראו רוש
 םיבשחמו הנכות תוישעת) .ל.ל.מ תרבח
 בושחימה תרדחהב םהיגשיה לע ,(מ"עב
 -וליעפ תונש 25 ךשמב םינושה קשמה יפנעל
 .םת
 םתמורת השגדוה םיטפושה רבח תטלחהב
 -חימה ףנעב הקוסעתה חותיפל םיכוזה לש
 ךלוהו לדג אוצייל ןכו ,חותיפ ירוזיאב בוש
 -רופ ןכו ,ץוח תוצראל תוילארשי תונכות לש
 םינושה םירזגימב םהלש תוליעפה ימוחת וט
 .להנימבו קשמב

 םרימע תא תכרבמ בשוח השעמ תכרעמ
 סרפ תלבקל .ל.ל.מ ילהנמ שמש היראו רוש
 .1988 ןלפק

0( 

 קהה | []) ןמויא
 תיתוכאלמ הניבל ילארשיה דוגיאה

 תבשחוממ היארל ילארשי דוגיא

 הניבל ישימחה יצראה | סוניכה

 תיתוכאלמ
 תורוצ יוהיזו תבשחוממ היאר

 ט"משת תבטב 'כ-ט"י

 1988 רבמצרב 7

 ביבא-לת-הכורעתה ינג

 םירמאמ תשגהל ארוק לוק
 -יגפ אוה תיתופאלמ הניבל ילארשיה סוניכה

 הניבל תילארשיה הרדוגאה לש תיתנש הש

 .א"ליאב תוחמתה תצובק הניהש ,תיתוכאלמ

 הניבל םירושקה םיאשונב םירמאמ םינמזומ

 :םיאבה םיאשונה תא םיללוכה ,תיתוכאלמ

 ךוניחו תיתוכאלמ הניב -
 יגול תונכת ,תיתוכאלמ הניב תופש -
 תיטמוטוא הקסה -
 םייביטינגוק םילורומ -
 החמומ תוכרעמ -
 תורוצ יוהזו תונומת דוביע -
 תילאוזיו הסיפתו תבשחוממ היאר -
 תיביטקודניא הקסהו ,עדי תשיכר ,הדימל -
 ערי לש הקיגולו הירואת -
 תויעבט תופש דוביע -
 שופיחו ןונכת -

 הקיטובור

 א"נעו ילוהינ עדימ תוכרעמל זכרמה
 הכרדהה תקלחמ
5 [40... 

 ו 37

 תוכרעמ יחתנמ סרוק *

 הניכמ אלל םיבשחוממ םילכ עויסב
 םיריכב ש"וא ידבועלו םיתנכתמל ,םיאמדקאל דעוימ

 א"נעב םיטקייורפ ילהנמ סרוק =*
 (םישדוח 4) דומיל תועש 0

 לעופב םיטקייורפ ילהנמו םיריכב א"נע ידבועל דעוימ

 םינותנ תרושקת סרוק *
 תרושקתב יסיסב עדי ילעבל דעוימ

 "88 רבמבונ .תועש גס

 םינותנ יסיסב לש יגול בוציע *
 א"נעב םיריכב םידבוע ,םינותנ ירגאמב יסיסב עדי ילעבל דעוימ

 788 רבמצד ,תועש 60 ,תוכרעמ יחתנמו

 חותיפב םיבשחוממ םילכ בוליש א
 עדימ תוכרעמ

 88 רבמצד
 תוכרעמ חותנו םיטקייורפ לוהינ ימוחתב יעוצקמ עדי ילעבל

 20.00-16.30 :תועשה ןיב ,תושיגפ 15 ,תועש 60 :תומלתשהה ךשמ

 תובשחוממ תויפסכ תוכרעמ א
 בשחמ ישנאל

 "88 רבמבונב 27 - החיתפ ,תועש 00

 'ג-ו 'א יברעב עובשב םיימעפ

 תועצמאב םיטקייורפ לוהינ *

 ישוא בשחמ
 "88 רבמבונ .תושיגפ 3 ,תועש 4

 :לט ,א"'ת ,30 תידוהי 'דש ,א"נעב הכרדהה 'חמ :המשרהו םיטרפ
 .03-331274 :ןופלטב הדובעה תועש רחאל .037-338242 ןא 1
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 לייהצב בושחימה תליחת

.- 
 בושחימה תוחתפתה לש המצועהו בצקה

 -ופשה וב ןפואב דחו יתיצמת יוטיב םילבקמ

 "רוד" הנוכמה ןמזה חווט םוצמצ לע וע

 .םוימויה תפשב

 רודה"מ תונכית תופש לע םויכ רבודמשכ

 םינש 25-כ ונפלש רוכזל יואר "ישימחה

 וסינש עוצקמ ישנא לארשיב ולעפ דבלב

 לש תולודגה עדימה תוכרעמ תא םיקהל

 רודהמ תונכיות תופש תרזעב לארשי תנידמ

 .ןושארה

 "ושימחה רודה" לש הרמוחב רבודמשכו

 םישימחה תונש ףוסבש ןייצלו רוכזל ןוכנ

 םלועב םינושארה םינוגראה דחא ל"הצ היה

 ןושארה בשחמה תא ליעפהו ןיקתה ,שכרש

 תנידמ תא ל"הצ ביצה ךכב .ונשה רודהמ

 -יבומ הנידמכ ,ךרדה תישארב רבכ ,לארשי

 םיארקנה םימוחתל םיבשחמב שומישב הל

 ."תוילוהינ עדומ תוכרעמ" םויה

 תדיחי המקוהו ןושארה בשחמה שכרנשכ

 היה ,(ןכוממ םושירו םיבשחמ זכרמ) מ"רממ

 -חימה םוחתב לארשי תנידמב םדוקה ןויסנה

 הדימ הנקב ,תמצמוצמ תוסנתהל לבגומ בוש

 ןוכמב ,דבלב םייבושיח םיאשונבו ,יתדבעמ

 .ןמציו
 לודג הדימ הנקב ילהנימה םינותנה דוביע

 הבר הדימבו ,תירבה תוצראב וילותיחב היה

 .לארשי תנידמב ןוימדה תולובגל רבעמ

 תא םיקידצמו םיריבסמ הלא עקר יאנת

 לארשיב בושחימה תליהקש הברה הכרעהה

 ןוחשבה דרשמ ישנא ,םיצולח םתואל תשכור

 תואל אלל הדובעב ,בר ץמאמבש ,ל"הצו

 ,תושדח תויגולונכט ודמל ,הרטמב תוקבדבו

 ורצי ,םיגייתסמהו םינקפסה תא וענכיש

 םיתווצ ונבו ,תוינידמ יעבוק ןיב ןומא

 תדיחי תא ונב רשא םיילהנימו םייגולונכט

 הדיחי ;ץראב הנושארה הלודגה בשחמה

 תווהמ הב ועבקנש תויעוצקמה תומרונהש

 -ימה תוכרעמו בושחימה םלועל דוסיו סיסב

 .םויה דע לארשיב עד

 בושחימה תליהק ינפב איבהל ונלש הרטמה

 "םהה םימיה" חוחינמ תצק םויהד לארשיב

 -ועמשמ תא םצמצ בושחימהש ףסונ חנומ)
 םידקפמה תווצמ ונשקיב .(ןמז לש חווטכ ות

 ולעפש תוילוחהו מ"רממ לש ןושארה

 -וקיבו תונורכז ,םיעורא תולעהל ,ותרגסמב

 .תונושארה םינשה לע תר |

 לחה הנשה טסוגוא שדוחב ךרענש שגפמה

 תוילוחה ידקפמ לש הליגר תיעובש הבישיכ

 ןמז קספ רחאל ,מ"רממ שאר לש ודרשמב

 .הנש 25 לש

 :םיפתתשמה |

 מ"רממ שאר ,ןויקיק יכדרמ
 הנכות םוחת שאר ,ןרוא סכלא

 תילוח שאר ,(סיל) םידק םייח ('לימ) ל"אס

 (א"כממ םויה) א"כא
 א"גא תילוח שאר ,ןור המלש (ילימ) ל"אס |

 (א"נעמ םויה)

 א"ח תילוח שאר ,ןולא לאיחי (ילימ) ל"אס

 ריאמ .(ילימ) ל"אסו לרק (ילימ) ל"אס
 ןימא תילוח

 םוחת שאר ,זרא רזעילא ('לימ) ל"אס

 תונכית/הניחב

 ןהכ דוד לש ותוחכונ ונלוכל התיה הרסח

 -עפההו הרמוחה ימוחת שארב דמעש ,ל"ז

 .הל

 תונכל ונמצעל השרנ םא ,הבישיה לוקוטורפ

 -לש ינשב ןכוה ,ןאכ אבומה ךמסמה תא ךכ

 ,רמוחה תכירעו שגפמה לש הטלקה :םיב

 .םיפתתשמה תרזעב

 םירטוז םיניצקכ םימי םתואב ונתרשש ,ונל

 היווח וז התיה ,וזה תיתרגש יתלבה הריחוב |

 הכ םינש רחאל ,םישרומ תויהל תקתרמ |

 ."ןוילעה דוקיפה" תבישיב ףתתשהל ,תובר

 הבישיב ועמשוהש םירבדהש םינימאמ ונא
 תא וז היווחב ופתשי ,הלא םיפדב םיאבומהו
 .םויה עוצקמל ונירבח לש בחרה להקה

 יננח הכימו רנטייה הלואש

 ןויקיק יכדרמ
 תעב היהש םישנא תווצ ןאכ ונפסאתה
 ןמז קחרממ .הנש 30-כ ינפל ,מ"רממ תמקה
 תירוטסה הביטקפסרפ ךותמ התע ןודל לכונ
 ךרוצל .הנידמלו ל"הצל מ"רממ תמורת לע

 ל"הצב בושחימה תליחת תא רזחשל הסננ הז |
 םינותנ דוביע אשונ לש תוחתפתהל ליבקמב

 לע הטלחהל םימרוגה תא םג ריכזנ .םלועב |
 התואב םייק היהש עדיה תאו בושחימה
 תא הלביק ןוחטבה תכרעמ רשאכ הפוקת
 .אשונב הצימאה הטלחהה
 דרשמ ל"כנמ י"ע מ"רממ שארכ יתינמתנ
 הארנכ אוה ךכל רבסהה .ל"כטמרהו ןוחטבה
 ןץ"מא ויה זאד םייתימאה םינכרצהש
 .םייעדמ םידוביע ויה םידוביעהו ל"אפרו
 הלודג התיה הלאה םידוביעה לש םתובישח
 .דאמ
 -יווה בשחמ רבכ לעפ ןמז ותואב לארשיב
 -חמה סיסב לע יונב היהש ,ןמציו ןוכמב קאצ

 ןמז תלבק .ןוטסנירפ תטיסרבינוא לש בש |
 -ולת התיה םייעדמה םידוביעה יכרצל בשחמ |

 ,ןמציו ןוכמ ,בשחמה לעב לש ונוצרב הי
 הבושחכ ותדובע תא האר יעבט ןפואבש
 -דתש הבייח בושיח תועש תלבק לכ .רתויב
 -כו תורחואמה הלילה תועשב הדובע ,תונל
 .םיכרצה לע התנע אל תועשה תומ
 הטלחהל םרג תויורשפאו םיכרצ ןיב הז רעפ
 ןוחטבה תכרעמל יאמצע בשחמ תשיכר לע

 דוביעה יכרצ לע הנושאר תופידעב הנעיש |

 -שת בשחמה תמצועש הרכה ךותמ ,יעדמה

 .םיילהנימ םינותנ דוביעל םג ןמז ףדוע ריא

 םינקיטרואיתהמ דחא ןמז ותואבש רוכזל שי
 הרשע יכ זירכה ,ןמיונ ןופ ,בשחמה אשונב
 םינותנה דוביע יכרצ לכ לע ונעי םיבשחמ
 .תאזב וקסעי םלועב עדמה ישנא לכו םלועב
 ךשמנ תשרדנ בושחימ תמצוע לע חוכיוה
 - םיפוגה ינש ןיב רקיעב ,םינשה תצורמב
 -חמה תא שכר מ"רממ רשאכ מ"למו מ"רממ ן

 התואב רתויב הלודגה המצועה לעב בש
 בשחמ שכר מ"למו - 211 וקליפ - הפוקת
 -טצה "הזה םלועה" םג .1401 6916 06
 חומ" ותרתוכש רמאמבו ,םינעוטה להקל ףר
 -פקש ןוחטבה תכרעמ תא ףקת "ןיא לכש שי
 תא הארנ ךשמהב .ידמ הובג ותכרעהל הצ
 -חמל תודוה הנידמלו ל"הצל מ"רממ תמורת
 לעב וקליפה אוה ,ןושארה ירוטסיזנרטה בש
 .ןמז ותואב רתויב הלודגה המצועה
 תווצ םקוה בשחמ תשיכר לע הטלחהה םע
 אשונב זא םייקה תא קודבל התיה ותמישמש
 .תובורקה םינשב היוזח תוחתפתהו םלועב
 ,זאד ס"ממ דקפמ תא ללכו םקוה תווצה
 ,ר"הנממ ןיבול ,ל"ז ןהכ דוד ,ל"ז ןנור .י ל"אס
 היה תווצה לע ,רומאכ .יכונאו א"כאמ ןצינ .י
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 -מהלו ''51316 0( 186 311"-כ עודיה תא קודבל
 .השיכר תויולעו הרבח ,בשחמ לע ץיל

 התנבש ₪.א1.1. תרבחב הילגנאב רקיב תווצה
 לדוגב היה ול שרדנש חטשהש בשחמ זא
 -משמ םג ךכל התיה ,ןבומכ .הלוכ תושילשה
 ףיסונו ,ריוא גוזימ לש תושירד תניחבמ תוע
 .תורונ סיסב לע יונב היה הז בשחמש
 .וניאר אל ,שמתשמ לצא דבוע ,לעופב בשחמ

 -םושמ .מבי תרבחב ןבומכ היה אבה רוקיבה
 בשחמל םיקוקז ונא יכ הרבחב וטילחה המ
 םיבשחמ תוארל ונשקיבשכ .650 מבי גוסמ
 זובזבכ תאז ואר רתוי הלודג המצוע ילעב
 .דש םאפככ תאז ושעו ןמז
 ,םהימודו 709 יבשחמ רוצייב זא ויה מביב
 סיסב לע םייונב ויה הלא םיבשחמ םג רשאכ
 ,ריוא גוזימ ,חטש התיה תועמשמהו תורונ
 ."וכו למשח

 ו

 "ל

 יכ הלילשב ונינעש רורב ."םכמצעב ובתכת*

 תכרעמב לפטל םילגוסמ ונמצע תא וניאר אל

 -יחי ,הנכות ילב ,םאות דויצמ תבכרומה ,וזכ

 .הזכ גוסמ תכרעמ םע םלועב םיד

 1604 בשחמ ןמציו ןוכמב ןקתוה םינש רובעכ

 דויצ לכ םע עיגה אוה לבא (יסחוזס| 2364 לש

 יכרצ לע התנעש הנכות םעו שרדנה רזעה

 בשחמב רבודמ ןאכ יכ רוכזל שי .ןוכמה
 .דבלב םייעדמ םידוביע רובע

 לע בשחמ וניאר בושו וקליפ תרבחל ונעגיה
 תא וילא רבחל וליחתהש םירוטסיזנרט סיסב
 תושירדה לע התנע ותמצוע .רזעה דויצ
 םויהו ונמזב קנע היהש בשחמ ,זא ונל ויהש
 שי םאה ונקדב .:6 בשחמל הליבקמ ותמצוע
 -תהו הז גוסמ בשחמ תלעפהב םיפתוש ונל
 ,זואהגניטסוו ,קירטקלא לרנ'ג תורבח יכ ררב
 וקליפ יבשחמ ושכר \/מוט-54006 ,אסז
 ,"הבוט הרבח"ב ונמצע תא וניאר .גוס ותואמ

 1961 ,מ"רממ לש דיחיהו דחאה םלואב ןושארה וקליפה תא םיניקתמ

 םה ,םטזטגט 01 6 חסשפ"ב ןוטגנישווב ונרקיב

 רוקיבה לע ועדיו ןמציו ןוכמ םע עגמב ודמע
 -וצל הנבנש בשחמ ונל וארה .םלצא ידיתעה
 תטחווחעוסח תרבח י"ע ב"הראב דקפימה ךר

 לכ םע ,םוצע חטשב ,תורונ לע יונב ,חגחש
 .ךכב תוכורכה תויעבה

 לע בשחמ וניאר בושו ₪64 תרבחב ונרקיב

 .תורונ סיסב

 יכ ונתוא שוגפל התצר אל !)חוצגט תרבח
 .ברע תוצרא םע העגמב הל קיזי הזש הבשח

 חטשב םשו 60חוז0| 30% תרבחל ונעגיה

 םגד ,א!ּגוחתזפחוט דמע ןסחמל דעוימ היהש
 -ההמ ונמשרתה .םירוטסיזנרטמ יונב ,4
 תמועל למשחבו ריוא גוזימב ,חטשב לדב
 .םירחא םינרצי לצא וניארש תורונה יבשחמ
 א!גוחתזגחוט-ה תא ניאר (6יטחוזס| גזגזב

 יננוכ ,תוספדמ :רזעה דויצ לע ונלאששבו

 - וטל ונע ,'וכו םיסיטרכ תוארוק ,םיטרס
 וצרתש הרבח לכמ ורחבת"
 ,"[חוטז(גט6ש-ה תא

 הנבנ ונאו
 ,ורמא הנכותל רשאו

 ונקדבש ,האור ינא רוחאל טבמב םויה םלוא
 ונמש אלו םייעדמ םידוביע לש תלוכיה תא
 אשונ .םיילהנימ םידוביע לש אשונל בל ללכ
 קרו בר רוגיפב היה ילהנימ םינותנ דוביע
 תודיחימ םיבשחמל ורבע םיטעמ תודסומ
 .טש חוו[ 000

 הלבקתנ 211 וקליפ בשחמ תשיכרל ונתצלמה
 .ןתמו אשמל ונסנכנו ןוחטבה תכרעמ י"ע

 לע הרבחה חכ יאב םע םיבר םינויד ונמייק
 לע ,הרבחב ונישנא תומלתשה לע ,ריחמה
 קלח לכ יבגל םיטרפה לכ תא ליכיש הזוח
 ותכירעו םיבר ג"ק לקש הזוחה .דויצהמ
 .םיבר תועובש הכשמנ
 רואית ללוכה ,םותח הזוח םע התיבה יתרזח
 חול ,תכרעמב טרפ לכ יעוציב ,תכרעמה
 -עמב טרפ יולימ יא לש הרקמב תוסנק ,םינמז
 -רפה רתי לכו םימכסומ הלבק ינחבמ ,תכר
 -ועה הנימא תכרעמ לבקנש םיחיטבמה םיט
 .וניתושירדב תדמ
 לש ןושארה רבעמב הלשכנ וקליפ ,בגא ךרד
 .סנק 5 100,000 המלישו הלבקה ינחבמ
 ונתוא הבייח וקליפ םע הזוחה לע המיתחה
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 -שיב בשחמה תטילקל תונכה ךרעמל סנכיהל
 יפכ ,רתויב הבוטה הרוצב ותלעפהו לאר
 .זא ונל הארנש
 תווצ תאצוה היה וב ונלפיטש ןושארה רבדה
 -ליפ תרבחל ןהכ דוד לש ותושארב םיאנכט
 יאלמ תא עבקי ,בשחמה תינב תא הווליש ,וק
 -רעמ ,בשחמה תקוזחתל םישרדנה םיטירפה
 הרקת ,הפצ הפצר ,ריוא גוזימ ,למשח תכ
 .דועיתו תדחוימ
 ימיב ןקתימ םעפ ףא וניאר אל ,רוכזל שי
 "גרה ךותמ לכה תונבל םיכירצ ונייה .ונייח
 ימ .תורפסהמ ונשכרש עדי ךותמ וא ,הש
 -צרהמ הישעת הפ המקוה ?הפצ הפצר האר
 הפצר םימיקמ ךיא ונתאמ ודמל .ונלש הפ
 למשחה חול ךיא .הרקת םימיקמ ךיא .הפצ
 אל ונחנא - רוכזל שי ,בושו .תואריהל ךירצ

 בשחמל שורד היהש רבד לכ .םולכ ונעדי
 העונתל הברה ונמרת ,ריואב ב"הראמ אבוה
 .ב"הראל לארשי ןיב תיריואה

 תדיחיש היה החנמה וקה תינוגרא הניחבמ
 תויהל תבייחו ךמס תדיחי איה בשחמה
 המצע תוחוכב םיכרצה לע תונעל תלגוסמ
 -יחי תונבל ונילע היה .הרומח התיה היעבה
 ןוחטבה תכרעמב התמגוד התיה אלש הד
 .לארשיב אל םגו
 .ןאכ וליחתה ,דימת ומכ ,םידוהיה תומזולמ
 -חלמה בשחמה תעגה ןמז ברקתהש לככו
 :ופירחה תומ
 הדיחי םינוב ,עוגפ ומצע תא האר ס"ממ -
 הדיחי אלא ,ס"ממ סיסב לע אל השדח
 .ןיטולחל השדח
 ףוגה תא רידגהל דציכ עדי אל ל"הצ -
 הלאשהו ...וא הביטח ,הקלחמ :שדחה
 ויתוגרד לע םדאה חכ ןקת והמ ,הלאשנש
 .הדיחיל רשואיש
 המ ינפמ ,חטבואמ היהי בשחמה םאה -
 .דציכו
 רובע שורדה םידרשמה ןינב חטש והמ -
 .בשחמה ישנא
 .דועו דועו
 ןגס וא מ"גא שארל התיה תופיפכהש רורב
 דימת אלש ןוחטבה דרשמ ל"כנמו ל"כטמרה
 ךרוצ היהו מ"רממ יכרצ תא ןיעב ןיע ואר
 דמועה אשונה תא איבהלו םהיניב ןרמתל
 .המכסה ידיל ןוידל
 .המצע ינפב השק התיה תינוגראה היעבה
 לכ רשאכ ,ל"כטמה יפגאמ יתסייג תווצה תא
 תורכיהה תא ותיא איבה םיסיוגמהמ דחא
 ל"נכ ,אב אוה ונממ יל"כטמה ףגאהמ עדיהו
 .ןוחטבה דרשמ יבגל
 םיאשונה תאלעהב ףגאה םע ןוידהש יתבשח
 וגוציי םא רתוי בוט השעיי בשחמה לע ולש
 ריכבה ןיצקה ךרד היהי מ"רממב ףגאה לש
 .וז הרטמל ףגאהמ חלשנש
 םאה ,תינופצמ הלאש םג התיה ימצע יל
 רבכנ הכ םוכס ןוחטבה תגועמ סוגנל רתומ
 יתלהינ םינויד טעמ אל ?בושחימה יכרצל
 יתטלחה .ל"הצ יפולאמ המכ םע אשונב
 האלמ הרומת תתל יתלוכיבש לכ השעאש
 .ןוחטבה ביצקתב מ"רממ לש וקלח תרומת
 רזע םק ,ל"כטמ תובישימ תחאבש ינרוכז



 4 ל
 ו השדח הינוא

 ו םיעצבימ
 בה

 הניא

 הנושארל גצוה
 ריחבה ינפל תועובש

 םייתנשכ ל ב אצמינ
 ,הלהצב

 םילודגה ןמ

 בוש
 ,ינורטקלא*

 םלוא

 תרצות'מנ קשיוארט םגדמ

 ,הצרא העש ירה ,ריהומ ינוה

 התיה היינקהש ר רבכ ועדי ,דחוימ הלב

 -- םיבר תודסומב ם רוע י ,ץו
 רמה רקבמ ח"ודב םג ,הארנכ ,ףקתשי רשמ  ןולשיכ

> < * 
 תורי ילומ לש זובזיב
]| 

 לגרל אצוהש ,ןוחטבה תכרעמ יטלויב
 תורתוכב םסרופ רשאו

 דוע ,בצעב
 ררשמו

 תשגהב , וידיקפתמ דחא .בש

 יסובמה ,תוריהמ תוטלחה תלבקב ,ל מל הרוע
 .ןכל םדוק בשחמה ןוזיג הב ,םינותנ תובבר לע תוס

 תויטמיתאמ תולועפ
 דועב .תומוצע תויוריהמב

 לאכ תולועפ ףלא 20 קר עצבל םיל
 ימל רע עיגהל םילגוסמה םיבשחמ םויכ ם

 ש םיבצמ ןיב ריכהל בשחמה לוכי ןכ ומכ
 העובק הריחבל םאתהב תולועפ
 תועיגמה תורוכשמ תוריהמב בשהל הזכ בשחמ
 תוכבוסמ תולועפ םג עצבמ אוה םלוא נה לכ ירחא
 םילוח-תפוק רבח אוה םייוסמ דבוע םא ררבמ אוה .רתוי
 ררבמ אוה ;הפוקה-יסימ תא ול תיחפהל םאו ,אל וא
 ול תיחפמו ,רבועה םילוח"תפוק וזיאל ומצעב
 תמייוסמ הפוקב גוהנל םאתהב םיסימהיימו תא

 המצע פהה הניא ,הזכ בשחמ תלעפהב ךבוסמה
 תלועפ הוז נזה"תלועפ, .תארקנה ,הנכהה תלועפ אלא
 םיטרס וא ריינ-תויסיטרכ יבג לע ,בשחמל םינותנה תנכה
 בשחמה לש | הדובעה'תוינכות תנכהו | ,םייטנגאמ
 .םינש ףאו םישדוח ךשמנ וזכ תינכותי דוביע .הלא םינוחנ

 ,קוליחו

 ב
 ,היינשב

 םייו

 ירצ
 ןייתשמ רייתש

 ולש

 יבגל

 .םייגורטקלא םיאתב בשחמב תוקוחומ הלא תוינכות
 םינטק םיבשחמ ןיב לדבהה .בשחמהש לש ונורכיז והז
 בשחמ םא ןורכיזה ידמימב אוב ,קנע-יבשחמ ןיבל
 הייחנה יפל רוכזל לגוסמה ,םיא לש ןורכיזל המוו ןטק
 ירה ,לשמל ,ףוגנזיד רכיכל תיזכרמה הנחתהמ ךרוה תא
 תא רוכזל לגוסמה ,הזכ ונשי םא ,שיאל המוד קנעהי'בשהחמ
 -טמיס ינוילימ ךרד ,לשמל ,סיראפ דע ביבאילתמ ךרדה לכ
 .תוכבוסמו תולקלקע תוא

% > <* 
 לכגומ ןויסנ תלעב רוציי"תרבח

/ 

 דיבשחמ גוס לע ה בשחמ שכר ןוחטבכה דרש
 ,ןכא יכ .העטמ היה וביבס םוסריפה םלוא .קנעה

 א"כשת בא 'כ 2.8.61 "הזה םלועה"

 ,קאזנארס

 הרכח יהוז
 הרצי אל

 םגדמ םיינורטקלא
 לש ןורכיזה לדוגל המוד םהלש ןורכיוה

 הרציי ,רתוי םינטק םימגוב םי
 לש הזמ רתוי בר ןורכיז לדוג

 .שטרסס םגדמ םיב

 ,לאנוישנו ןוטגנימר ומכ
 קאונארטמ רתוי םיל

 רחא תורבח

 ו םילודג ם
 תורציימ

 ןוחטבה דרשמ לש בשחמה וליאכ אפק ןיא ןכ לע

 -  םלועה לכב וגוסמ הלוגסיידיחי תו לע הנמנ
 .םייניע תזיחא אלא

 תוריל 0 ב תירול מ רוש דץ >> >* >*
 קטע יההחת בנקבה רטאוקהחתנ רט /רתמבס

 -תה םלוא ,ל
 לעפויש דע המ-ןמז

 הנכהה תולועפ ,התע
 קושב ובלב רישכמה

 2,5  תוביבסב אוה
 תוינכתה תנכהב על

 ימוסריפ
 ראשו

 :התיה ןוחסבה תכרעמב ,הנורחאל ,הררועתהש הל
 !תקרצומ ,הזכ רישכמב ,תאוכ המוצע העקשה םאה

 -בשחמ תשיכר םצע לע םירערעמ הברה ואצמנ יכ ררבתה
 ,אקחד הז םגרמ בשחמ תשיכר לעו ללכב הז ןיעמ קנע
 :םינחגמ ויה םירערעמה לש  םהיקומינ .סרפב

 ,בשחמה רובע תוינכות תגכהב קסעש לודגה ןונגנמה %
 תעשמ רתוי ול וקפסיש תוינכות ןיכהל הכ דע חילצה אל
 ילייח לש םינותנה יבושיח לכ :רמולכ .הממיל תחא הדובע
 המכ בושיחה ןמ ,לארשי לש יאבצה לאיצגטופהו ל"הצ
 ,תמ"וסמ העשב אבצה תושרל םידמוע ליעפ תורשב םילייח
 רעו .ם-קשב םיאצמנה ססתה יקובקב בישחת ךרד

 .תחא הוובע"תעשב עצבל בשחמה לגוסמ --
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 -תרמשימ וליפא ליעפהל ,ךרוצ הל ןיא םגו ,תלגוסמ הניא
 רוסי החהמ וניא הז הדובע ןמז .בשחמה ןעמל תחא הדובע
 ,תוינויחה תודובעה םתוא תא .הזכ לדוג לעב בשחמל ריבס
 םינטק םיבשחמב עצבל רשפא ,בשחמה שכרג ןרובעב
 .רתוי

 תדבוע ןובשחב החקלנ אל ,קאזנארט תשיכר תעב ₪
 םיינורטקלאה תוחומה בור .ץראב ונימב דיחי בסחמ ;
 םא.יב.יא תרצותמ םהיץראב

 -קלאה תוחומה םינווינ םהב םיסיטרכה תא  ,םנמוא
 םייושע םלוכ ןכש ,אוהש בשחמ לכב חנעפל רשפא םיינורט
 בשחמ לש םיינורטקלא םיטרס םלוא .תחא העובק תנוכתמב
 רחאמ .רחא גוסמ בשתמב חונעיפל םינתינ םניא דחא
 -יטרכמ אלו םייטנגאמ םיטרסמ ,רקיעב ,ןוזינ קאזנארטש
 הלא םיטרס הנעפל תולגיסמ תורחא תונוכמ ןיא ,תויס
 .םהב זתוהש תוינכתה יפל דובעלו

 תולקתל םורגליושע ,קאונארט תדובעב שוביש לכש ןאכמ
 וסנכוהש םינותנה ןכש -- הלוכ ןוחטבה תכרעמב תויניצר
 שוכרת ןכ םא אלא -- תלעותיירסח ,םבורב ,זא ויהי וילא
 .םיפסוג םיגוילימ תעקשהב ,גוס ותואמ ינש בשחמ לארשי

* 
 וריהזה םיחמומה
 ה --

 יגורטקלא בשחמ תשיכר לע טלחוה רשאכ ,ונמז
 הדבועה יריילע הטלחהה העפשוה ,ןוחטבה תכרעמ רובע

 -ורטקלא םיבשחמ שומישב רבכ םיאצמנ ם"ער אבצ ידיבש

 .רתוי םינטק םימגדמ יכ םא ,םימור םיינ
 זיברב קנעיתפעקשהל הקרצה ןיאש םי!ומומ ונעט זא רבכ ךא

 בטז.מב ךרוצ םג ןיאשו ,תרכומ-יתלב הרבח לש בשחמ תש
 .הוכ לדוגב

 -ימדב ,םיגוסה לכמ םיבשחמ הריכשמ םג םא.יב.יא תרבח 8
 ,יגוגיב ןורכיז לעב בשחמ לס תוריכשיימד .תישדוח תור
 ,שרוחל ראלוד ףלא 15-ל םיפלא תשמח ןיב םיענ ,1410 םג
 ותוא תרגסמב .תוינכותה רוביעב תיקלח תרזוע הרבחה

 -ל ליבקמה ןורכיז לעב ,7090 םגדמ בשחמ תריכ
 ,שדוחל ראלוד ףלא 501 ע 30'מ תולעל הכירצ קכאונ
 -יתלבו המוצע העקשה תעגומ התיה הזכ בשחמ תריכש

 ררשמש אלא .2א!גארס תסיכרב העקשוהש
 אשמה .ול ךייש היהיש בשחמ אקחד שוכרל ש
 רשאכ ,ץצוסתה ,ונמוב להנתהס ,פא.יב.יא תר

 תא םהל העיצמ וקליפ תרבחש ןוחטבה ררשמ ישנא -
 .7090 םגד רשאמ רתוי לוז ריחמב קפאונארט

 תקפסמש יאמלה רויצ יכ וריבסהש ,םיחמומה תונעט
 "יחמה שרפה תא םיסכמ ,הלש םיתורישהו עדיה ,םא.יב.יא

 :סומה בורבש הרבועה םג .וחדנ -- םיבשחמה יגש ןיב םיר
 רילש הקיטסיטאטסל הקלחמה ללוכ ,ץראב םילודגה תוד
 בושמו ,םא.יב.יא תסיש יפל םילעופ ,הקלשממה שאר דרשמ
 תודסומ רוכע תודובע םיישק א?ל עצבל היהי רשפא ךכ
 .הניפשה א? ,םא.יב.י'א תרצותמ קנע בשחמב הלא

 תיזאמאע האיגש >א א -
 ב 0

 ןותטבה תכרעמ ימרוג ברקב הרבג הכורחאל ק
 .פאונארט תשיכרב הרומח האיגש התשענש ו

 זוחטב הניחבמ השיגר הדוקנ שמשמ הזכ בשחמש רדועב
 לע תובושחה תועידיה לכ תוזכרתמ ובריקבש םושמ ,תינ
 בירחא םילעפמו תורסומ סויגמ סונמ היהי אל ,ל-הצ
 .יליבאטנרל וכפהל יוכ ,בשחמב םה ףא ושמתשיש

 לע ץחלי"תלעפהו תוצצורתה הנורחאל הלחה ךכ בקע
 חרכשה וא תשיכר םהמ עונמל יוכ ,םינוש םיפוגו תורסומ
 גשהמב שמתשהל םביחתלו םינטק םיינורטקלא םיבשחמ
 ןא השענ הלא םיצמאמ תרגסימב .ןוחטבה דרשמ לש
 רסטרכ לכ תא ריבעהל םינפה ררשמ תא ענכשל ןויסנ
 תרוא לש םיישיאה םינותנה םע רחי ,םיבשותה םשרימ
 .ןותטבה ררשמ לש בשחמל ,הנידמה

 וומוצעה תועקשהל ףסוג ירה ,הו דעצ עצכתי םנמוא םא
 רוצחי ,שרחה בשחמל תוינכות רוביעב עיקשהל וכרטציש
 גינפה דרשמ ,השעמל ,אצמי וא יכ :רתויב אירבייתלב בצמ
 יכוי ,לשמל ,ךכ .ןותסבה ררשמ לש ותושרבו וחוקיפב
 .םירחובה סקניפ תגכה לע חקפל ןוחטבה דרשמ

* 
 ויתעב םירספה
7-4 

 וליגר תירחסמ הקסיע ךופהל ןויפנכש ,עריא ך
 וינשער תמוסריפב החלמ ינוחטב עצכמל רתויב

 וגידמה רצואל התלעש האיגָש התשענ ,ןוחעבה תכרעמל
 ."תוריל ינוילימב

 קוספ ףוס החהמ וניא הכ דע עקשוהש םוכסה םלוא
 נורטקלאה"חומב ודבעיש םיפסונ םימרוג ואצמי אל םא
 עמוכס תאצוהל ותלעפה איכת ירה ,ןותטבה דרשמ לש
 נארטמ רתוי ןטק בשחמב הדובע'תעש לכ .םיפסונ םייקנע
 רבטצי ,המיאתמ הקוסעת אלל .תוריל ףלאכ הלוע קאו
 הנשל תופסונ י*ל יפלא תואמ לש םימוכסל בשחמה ירספה

 ןועגיש ריחמ תא ,ליגרכ ,םלשי ילארשיה םיסימה םלשמ
 וחאתש ,םישנאה לש היצרופורפה שוח רסוחו תולדגה
 .רחא בושיח לכ לע הפחמ םהלש תמוסריפה

 וחטבה תכרעמב הדיחיה זוכזיבה תשרפ תאז התיה אל
 חפרפ םינורחאה םימיב הליג בירעמ .עובשה התלנתהש
 וידת"ןאר יגורסקלאה לעפימב הרושקה ,תפסונ ןולשיכ

 ז רופיס יפל .ויתוינמ תיצחמ קיוחמ ןוחסבה דרשמש

 יפלא וזבזוב

 .םירוטסיזנרס
 וציל לשוכילעפס תשיכר לע םיראלוד
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 -וילימ ט"פרת תחקל ךלוה אוה" :רמאו ןמצייו
 ףסכה תא יל ונת ,תינוחטבה הגועהמ םינ

 ןתי ימ .םירצחב לולסמ דוע םיקא ינא ,הזה
 ינא וא בשחמה םע אוה ?הלודג רתוי המורת
 ויה אל םירבד "?םירצחב ףסונה לולסמה םע
 ענכושמ תויהל ךירצ תייה התא .םיטושפ
 .הכימת לבקל ךירצ תייה ,רמוא התאש המב
 איה תמאה לבא .בוט בג יל היהש לזמ יל היה
 השוע ינאש חוטב יתייה דימת אל ינא םגש
 .בוט רבד

 ןרוא סכלא
 תנשב ,ןויקיק רפיס הילע הפוקת התואב
 61 לש השיגפ התיה .א111-ב יתבשד 9
 הנומת העיפוה תימוקמה תונותעבו ,ןוטסובב
 -וניבר יניפ ,/א6א1-ל עיגמש לארשימ גיצנ לש
 ןכלו ל"וחב אצמנ אוה) לודג ןקז םע ,ץיב
 ןקזה יתארקל אב דחא םוי .(םויה ונתא ונניא
 תא דחא םולשל ונכרב .א171-ב ןורדסמב הזה
 עובש .ונדרפנו תוקד המכ ונרביד ,ינשה
 התנפ ,השיגפ התוא תוכזב הארנכ ,ב"חא
 ,םהילא ףרטצאש קרוי וינמ תחלשמה ילא
 ותוא םיאור םתאש ךיא ,ןויקיק םג םש היהו
 .העצה יל ועיצה .תורעש הברה םע לבא
 רופיס הז ,אלימ לבא ,ןגוהכ יתוא ורדיס
 .רחא
 םע םישדוח המכ יתבשי ,היפלדליפל יתעסנ
 זא .ונלש ןושארה וקליפה אשונב ןהכ דוד
 לכ לש בשחמה .בשחמה תא וויל םיטניילק
 םצעב ונמרג ונחנא .יפיצפס בשחמ היה הנוק
 ליחתה ןהכ דודשכ .וקליפה לש ןונכתל
 םייטנגמ םיטרס ויה וקליפל ,ןתמו אשמב
 היה אל אוהש ינפמ ,םיימעפ קולב לכ ובתכש
 -וגב דחא קולב היה ,ונרמגשב .קיפסמ ןמיהמ
 -יעב ,בשחמב םיבר םייונישל ונמרג .עובק לד
 אוה םיבשחמל החמומ היה דוד .ןהכ דוד רק
 ,5623% ,םייקנעה םיבשחמה לע ₪6.-ב דבע
 ליחתה אוה .םייטנגמ םיטרסל םיננוכ 200 םע
 -אניסניסב ,יאקירמאה ימואלה חוטיבב דובעל
 אל הנכות .אשונב בר ןויסנ ול היה ןכלו ,יט
 16 רלבמסא ובתכ .ונצחלש דע ,ללכ התיה
 -רעמ התיה אל .הדיחיה הנכותה התיה תאזו
 -רופ היהש 1.1.46 ובתכ כ"חא .הלעפה תב
 הבתכנ הלעפהה תכרעמ .וקליפה רובע ןרט
 םג ףתתשה ןהב ,ונלש תויצקיפיצפס יפל
 .אריפש ריאמ
 ,ןכ ?םהה םימיהמ רפסל רשפא דוע המ

 .רוציבו חותיפב

 .'וכו למשחה תקפסה ,ריואה

 .ץראב הרבחה תא להינו מבו-ל רבע הב

 ,ריבזהל הבוח האור ינא ,ל"ז ןהכ דוד - םיבושחה מ"רממ ידסיממ דחא תא ונלכושו תויה
 דוד .םיאתמו ןיקת היהי ונינקש בשחמהש גאדו וקליפב מ"רממ לש ריכבה גיצנה זא היה אוה .1959-ב היפלדליפב דוד תא הנושארל יתשגפ
 תרבחב םינש רפסמ דבע דוד ךכל ףסונ .תינורטקלא הסדנהב ינש ראות לבקל רבכ קיפסהו ןכל םדוק םינש 9 ול המדנ ,תירבה תוצראל עוגה
 הנושארה ונתשיגפ ינפל .םהיתויעבו םתקזחא ,םתנקתהב ,םיבשחמ תסדנהב םהה םימיה ליבשב םוצע ןויסנ שכרו םיבשחמ אשונב 86%
 יבלשב םיבשחמ 6-כ זא ודמע וקליפב .ךכב תורושק ויהש תובושחה תוטלחהה לכבו מ"רממ תמקה יבלש לכב ברועמ תויהל דוד קיפסה
 לדומה הנוש ותוברעתה ללגב טעמ אלו ,תיסדנה ןהו תילנויצקנופ ןה ,וקלופה לש ונונכתל הברה םרת דוד .יעיברה היה ונלש ,םינוש הבכרה
 קר אל ,דוד לש ותמורתל הלודגה התכרעה תא העיבהו הרזח וקליפ תרבח .הברהב םדקתמ בשחמ היהש ,ח160-2117ל 1ז30546-2107מ
 ב"הרא אבצ רובע \\ווו!6 5306%-ב ןקתוהש ןושארה בשחמה קרש יל המדנ .רוצויב ויהש םיבשחמה ראש לע םג אלא ונלש בשחמה אשונב
 ףטוש ןפואב ברועמ היהש יניצר תווצ היה ונלש קר ךא ,הנוקה לש תווצ דבע וקלופב בשחמ לכ לע .211 רבכ ויה ראשה ,ןשיה לדומהמ היה

 ןיינעה הפו ,הצרא יתעגיה רבד לש ופוסב
 -רס םיארוק ךיא ,א:5-ו ו/א= היה לודגה
 םע בשי ילארה-ןב .םיבתוכ ךיאו םייטנגמ םיט
 בשחמ אלל ,ריאמ תירקב םינתינכות תווצ
 -בה התיה וזו תויסיסב הנכות תורדגה אללו
 -הרה תא בתכשל וניסינ .הלודגה היע
 לע קוידב הרוצ התואב ס"ממ לש היצקודורפ
 םייטנגמ םיטרסב אלא ,אלמ םוגרת .וקליפה
 תיתלחתה תסטרכ התיה .םיסיטרכ םוקמב
 ,הריפס ,ןוימ ,הדרפה יכילהת רפסמ הרבעש
 -בעמ םירשעכ לש הלבט וננכית .'וכו חוויל
 הז םע ועסנ .טרסל טרסמ רובעל ךיא ,םיר
 ראפ באז ,ילארה-ןב ,הקידבל ,הקירמאל
 .ינאו
 ןוחטבמ תושרופמ תויחנה םג ןבומכ ויה
 הרוצב ובברע תסטרכה תא לכ םדוק - הדש
 -רד ויהי אלו תומש ויהי אלש ידכ ,תיארקא
 ,תאזה תסטרכה תא .םולכ היהי אלו תוג
 לכ בוחסל ךירצ היה ,םיסיטרכ ףלא 7ס-כ
 םע אב ילארה-ןב .תפסכב ןולמהמ רקוב
 יוסינל םיסיטרכה ויה הכותב ,הנטק תפסכ
 םעפ לכ םיעסונ ונייה הז םעו םוי ותוא לש
 שי םא קדב הדש ןוחטב .הרזחבו וקליפל
 תחת ,היהי םשו ףתרמ שי וקליפבש תורשפא
 המ תא קיתעיש ,ליבקמ בשחמ ,בשחמה
 .קודבל ךירצ היה .הלעמל םישוע ונחנאש
 .םהה םימיב תילמרונ אל היונארפ התיה
 .הדבע אל םעפ ףא תאזה היצקודורפרה ,בגא

 יננח הכימ

 ןיבש ינפמ ,הדבע אל איהש תרמוא העומשה
 וקפדו םיזגראב םיסיטרכה תא ורגס ראשה
 .םיסיטרכל וסנכנש םירמסמ םהב

 ןרוא סכלא
 .דבע אל םעפ ףא הזו .יופינ רחא יופינ ושע
 .היצקודורפרה הדבע אל הריירקה ףוס דע
 ,שדחמ ליחתה א"כא

 יננח הכימ
 -חמ שקבאו יל ריכזה תרמאש המ ,בגא ךרד
 היהש ,ירבד תא לולשל וא ששאל םידק םיי
 יניצר דאמ ןויד ,1965 תנשב עוריא הזיא
 -צות אלל םייתנשכ ונדבעש ירחא ,ל"כטמב
 ,ריחמ לכב תואצות גישהל הבוח התיה .תוא
 תסטרכ וז התיהש יל המדנ ,תסטרכ וטכה

 גוזימ ,ןושארה ףתרמה ןונכתב ףתתשה אוה .מ"רממב המצע הנקתהלו הדובעה ילהונ תעיבקל תובר םרתו 1961-ב וקליפה םע הצרא רזח דוד

 חטשב תוברה ויתומורת יל תורוכזו ,ץראב ןהו תירבה תוצראב ןה ,מ"רממ לש םינושארה םיבלשה לכב ןהכ דוד םע דובעל ילזמ לזמתה
 הפוקתה תא םג תללוכו הברהב הלודג הנידמב ןוכימה אשונל ותמורת .ותוירחאב ויה ןמזהמ קלחבש ,'וכו םיטרדנטסה ,הכרדהה ,תונכיתה
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 .ותמורת תא טעמב ולו

 תוכירכ ונינק ,תסטרכה תא ונספדה .תודיחיל

 ונכהו ,זא תונושארה ,בשחמ יפד לש תופי

 -יחי ץבוק לע בשחמה תדובע תואצות :ח"וד

 .ל"הצ לש תוד

 ןרוא סכלא
 תוחפ התיהש ,בשחמהמ הנושארה תלעותה

 "תה - א"כא תילוחב התיה ,הריבס רתוי וא

 לבא ,ןמז הברה דוע החקל הבצמ .םינק

 ךרעמ ליחתה ,יל המדנ ,כ"חא .ואצי םינקת

 ליחתה ישילשהו .לועפל ן"מאב הנוצקה

 רוקיבה תא רכוז ינא .ריואה ליח תילוחב

 זהו דמע ןמציו רזע ,א"גא תיילוחב ןושארה

 הלע הז" - הרימא ידכ ךות ויסנכמ תא םיר

 קחצי עיגה כ"חא ."ףע אל הזו 'זארימ ומכ

 יל ודיגת זא" ,דבוע א"גאש ול ורמא ,ןיבר

 ול דיגהל ךירצ תייה ."ילש פי'גה אצמנ הפיא

 .םושר פי'גה הפיא

 -חמה לע התלע ריוא ליח תואנספאשכ

 יפ ויה ,ליחב ויה סייט ינועש המכ הלגתה בש

 .םיסייט יליעמ םג ךכו ,םישנאמ םינועש רשע

 םידק םייח
 ח"וד לע וישכע רפסמ הכימש רופסה תא

 רשאל לוכי ינניא לוכיבכ ונקרביפש א"כ ינקת

 הז לבא .ללכב הז תא רכוז אל .שיחכהל וא

 -יקמ - םירבד הפ עמוש ינא .רבד חיכומ אל

 ינא ,רכוז אל ינאש קר אלש - סכלאמו ןויק
 אל םג ילוא .םהילע יתעדי אל ללכבש בשוח

 רכוז ינאש םירבד המכ שיש איה תמאה .ויה

 אלש בשוח ינא לבא ,תרחא וישכע םתוא
 לש תונוש תואסריג סינכהל ליחתהל יאדכ
 .ןקתא אל רמאנש המ תא .הירוטסהה

 וננח הכימ
 התא וישכע דע ונעמשש םירבדה תמועל
 םצעבש ,הנושארה הדיחיה שארב תדמע
 ,לודג ילהנימ בשחמ ישומיש התיה התרטמ

 .א"כא תילוח התיה וזו
 ?הלחתהב היה המ

 םידק םייח
 ינא .גשומ יל ןיא ,םשל יתעגהש דע הרק המ
 ינא ,ב"הראל העסנש הדעו התיהש עדוי
 -והי ליבשב רשכ לכוא ושפיחש רופיס ריכמ

 ןרוא סכלא



 ,רכוז ינא .הינש דימ העידי וז לבא .ןצינ הד

 הדוהי ,1959 תישארב היה הזש בשוח ינאו
 :םידיקפת ינש יל עיצהו יתוא ןימזה םולב
 םדא חכ ןיצק דיקפתב ,תישארה תושילשה
 ,בושחל תועש 24 יל ןתנ .בשחמה וא ,ישאר
 ונעגיה .מ"רממל יתעגיה .בשחמ יתרמאו
 -ב היהש ,ןושארה סרוקל רתוי וא תוחפ
 .רבוז ינאתש המכ דע ,9
 המ דבלמ ,םולכ יתעדי אל םיבשחמ לע ינא
 ךשמנש ,תונכית סרוק ותואב ייתדמלש
 םיבשחמ לע יתעדי אל הז ינפל .םיישדוח
 םהילע יתדמלש דע בר ןמז רבעו ,רבד םוש
 ונדמלש המ הז .יסיסב תונכיתל רבעמ ,והשמ
 םייראניב םירפסמ ,יסיסב תונכית :סרוקב
 .םיינכפהמ םישודיח - םיילאמיצדאסקהו

 - ילש תילגנאהו ,תילגנאב להנתה סרוקז
 .דאמ השלח התיה - םירחא םיבר לשו

 יננח הכימ

 ?סרוקה תא ריבעה ימ

 הרוש

 םידק םייח
 םעטמ שיא ,בראה ול וארק ,ב"הראמ ךירדמ
 ,ךלש דוקיפ תחת יתייה יתעגיהשכ .וקליפ
 תא זכירש ימ םצעבש בשוח ינא .ןויקיק
 .זרא רזעילא היה ,תוילוחה לש הדובעה
 ,ס"ממ לש היצקודורפרה לש טקיורפה
 אל - ילארה-ןב לש ,תרכזה סכלא התאש
 םייוסינ תרגסמב אלא ,א"כא לש טקיורפ היה
 .מ"רממ לש

 יננח הכימ
 לצנל ןושאר ןויסנ ,ןיינעמ םוחת יל הארנ הז
 לע וישכע דע ונעמשש המ .בשחמה תא
 ,יללכ ןפואב ןוכנ הזש בשוח ינאו ,בשחמה
 -ומישה ויה םצעב םינושארה םישומישהש
 .םייביטרטסינימדא-אלה םיש
 -לוחב זא ליחתה יביטרטסינימדאה שומישה
 םינושארה םה ,א"חו א"גאו א"כא תוי
 .יעדמ ונניאש שומיש לע רבדל וליחתהש

 םידק םייח
 לע וא רחא והשמ לע גשומ היה אל ונל לבא
 ליחתהל ידכ ונאבוה ונחנא .יעדמ שומיש

 דיקפתה היה הז .יביטרטסינימדא שומיש
 .ונלש
 היצניבמוק הפ התיה ירה ,הפ ןיינעמש המ
 תויפיצהו ,דחא דצמ השדח היגולונכט לש
 תויפיצה .ינש דצמ ,תאזכ תכרעממ א"כא לש
 .תוינכפהמ ויה אל רצקה חווטל תונושארה
 ושענש םירבד םתוא השענש התיה היפיצה
 רתוי בר ןווגימ םע ,רהמ רתוי לבא ,ס"ממב
 .םינותנ לש

 ןרוא סכלא
 םע ןושארה היה ןולא לאיחיש ריכזהל יאדכ
 םע .בשחמב שומישל תמאב תילוהינ השיג
 םילודג תונויער הברה ונל ויה .יאלמ דותיע
 וז .שממתה הזש דע םינש חקל הז ללגב ילואו
 .תיזוידנרג תינכת התיה

 יננח הכימ
 -אהמ קלחל קרש ינפמ ,עודמ עדוי התא לבא

 .ןויקיק יכדרמו רוצ יבצ ,ןיבר קחצי ,רחש-ןב םרוי ןימיל לאמשמ הנושאר הרוש

 הצובקל זא ךייש יתייה טנדוטסכ ינאו ,םישנ
 ונייה ונחנא .תושעל ךירצ המ רורב היה ,וז
 ,בשחמה אוביש התכיחש הצובקל םיכייש
 היהי םאש ,ונעדיו תויעב ונל ויהש ינפמ
 ,רישכמה אבשכו ,רוזעי אוה ,הזכ רישכמ
 םייביטרטסינימדא םימוחתב .םינכומ ונייה
 היגולונכט הפ התחנ .הנוש ירמגל היה בצמה
 -תש וז היגולונכטל התכיחש היסולכואל אל

 עקר םוש הל היה אל ללכבש אלא ,אוב
 .התוא טולקל

 ןרוא סכלא
 לכל םהה םימיב היה הז ,רוכזל םיחרכומ
 >'ח ילוא .ילוהינ ילכ אלו ימושיר ילכ רתויה

 הז תינורקע .ילוהינ ילככ שומיש וב ליחתה
 .ימושיר ילכ היה

 יננח הכימ
 ,בוש יכ ,הבושח יל תיארנ וזה הדוקנה
 היהש ,רלגיצ יבצ ,ןוינכטב יתדמל ינאשכ
 לע תונכית ונתוא דמיל רבכ ,ילעמ התיכ
 דמילו אבו ,ןמציו ןוכמב דמל אוה .קאציווה
 ,ונל הארמ אוה המ ונל רורב היה הזו ,ונתוא

 תואוושמב תויעב שי .הזל וניכיח םצעב יכ
 וזכ הנוכמ היהת םאש ונעדיש תוילאיצנרפיד
 הנוכמה הנהו ,ןתוא רותפל ונל רוזעת איה
 םישנא ויה אל א"כאבש חוטב ינא לבא .האב
 ונרתפ ,הזכ רישכמ ןימ ונל ואיבי םא :ורמאש
 .וניתויעב תא

 ןרוא סכלא
 .ותיא תושעל המ ושפיחו רישכמ היה .ןוכנ

 יננח הכימ
 -קתה הז ךיא ,םייח ,ךתוא לאוש ינא ךכ לע
 היגולונכט האב .םצעב ,התחנה התיה וז ?לב
 .התחנו

 םידק םייח
 םדא-חכ תסטרכ לש סיסב היה ונדידל
 ךרדו .הנממ ךישמהל היה ךירצש ס"ממב
 סיסבה תא תוושהל ןינעמ היהי ילוא ,בגא
 .א"חהו א"גא ,א"כא :תוילוחה שולש לש
 היה ס"ממב א"כ לש סיסבהש בשוח ינא
 ,דאמ םייניצר םיתוריש לביק א"כאו ,ללכושמ
 תוטלחה תלבק אל ,םינותנ דוביע קר םנמא
 עדימ היה ,םילכ ויה לבא ,בשחמה תרזעב
 יפכ ,א"כאב היעבה .הקפיס וזה תכרעמהש
 :תיתומכ היעב התיה ,וישכע רכוז ינאש
 .ינכדע רתויו רהמ רתוי ,טרופמ רתוי עדימ
 -ארה בלשב תוחפל ,תיתשיפת הכפהמ ילב
 היהש המ תא תחקל התיה היעבה .ןוש
 תרגסמבו ,םירוט םינומש תרגסמב ,ס"ממב
 היה .םינותנ דוע ףיסוהל ,ונילעהש תונויערה
 ינותנ לש יזויציבמא טקיורפ רתיה ןיב זא
 םינותנ הברה םע ,לגסה להנימ רובע םיניצק
 .םהיניב םיבכרומ םירשקו

 ןרוא סכלא
 היממור ,סקרנואס היה ךלצא לודג טקיורפ
 .אשונב לפיט לגס"יולה

 םידק םייח
 תוינכט תויעב לש תונורתפל סנכנ התא םא
 - םינקתה לש היעבה .רחא ןינע הז תויפיצפס
 ונקתיה .דאמ ונתוא הקיסעה םדא-חכ ינקת
 דצב .דאמ תללכושמ םינקת תכרעמ זא
 תא ונצמיא ,סכלא ךתרזעבש רכוז ינא ,ינכטה
 ץבוק ונמקהו תוינוציח תואלבט לש ןויערה
 ךיא התיה ונלש תירקיעה היעבה .תואלבט
 היהש המ תא אל ,ונילא ס"ממ תא ריבעהל
 ילוא הפ .םינותנ רתוי הברה םע אלא ,םלצא
 ונעדי אל ,ונלש הלודגה תומימתה התלגתה
 ךירעהל ונעדי אל ,םידמוע ונחנא המ ינפב
 ללגבו ,יקנע ןובאת םע ונלחתהו ,םיישקה תא
 םא רכוז אל ינאו ףוס ילב הבחסנ הבסהה הז
 .אל וא ,יתבזע רשאכ ,1965 דע ונרמג

 ןרוא סכלא
 .מ"רממב יתייה דוע ינאשכ התיה הבסהה
 תושעלו םייטנגמ םיטרס 11 ןיימל ךרוצ היה
 !תינמז-וב םיטרס 7 לש (דוחיא) 'גרמ ףוסב

 םידק םייח
 -וקב ,1959-ב טקיורפה םע ונלחתהשכ לבא
 םא ונחכוותה ,סרוקה ירחא רצק ןמז וא ,סר
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 ךרטצנ ,ל"הצ לכ לש תרוכשמ בשחל ליבשב

 רורב היה יכ ,תוקד עבש וא תוקד שמח
 רורב היה אל .תושעל המ ןיא ןמזה רתיבש
 .בשחמ ןמז הברה ךכ לכ םע השענ המ

 לרק
 יתייה .המואמ יתעדי אלו בשחמב יתתחנ נא
 התואב ריאמ םע ,רקובב ,ליגרכ ,ילש דרשמב
 הרק ,לרק :ןפליט ן"מא שאר ןגס .הדיחי
 -ולואיכראל 'פורפ םויכ) ןוחיג יכדרמ ,ר'צנפ
 הדיחיל רבעוה (א"ת הטיסרבינואב היג
 ךישמהל ןכומ אל אוהש רמוא אוהו ,השדח
 ךירצו ,סרוק ליחתה .ולש חטשה אל הז יכ
 ךכ .סרוקב ףתתשיש תילגנא עדויש והשימ
 סרוקל ישימחה וא יעיברה םויב יתפרטצה
 לכמ המואמ יתעדי אל .ןוסבוקעי בראה לש
 .הרקמב יד אשונה לכל יתסנכנו הזה ןינעה
 רשאמ תרחא התיה ילש תיעוצקמה היעבה
 רבכ וקסע םה .ילש םיתימעה לש םהיתויעב

 ,עדימ ףוסיאב יתקסע ינא .םינותנ דוביעב
 שומישל םידקת לכ היה אל .ותפילשו ודוביע
 יאדווב יתייה .הלא םיכרצל ידרשמ ןוכימב
 רשא ,ןושארה םייליחה תוילוחה ישאר ןיב
 ,עדימ רוזחיא לש תויעבב טבלתהל בייח היה
 ונל ומיאתה אל םג ןכל .ךכב ךורכה לכ םע
 הדובעל וחלשנ רשא תולייחהו םילייחה
 תוליחב סיסב היה תוילוחה רתיל .תוילוחב
 ןויסנ םע םדא חכ ךושמל ולכי ונממש םהלש
 אל ן"מא לש הילוחל .םינותנ דוביעב והשלב
 .ןמוימ םדא חכל רוקמ לכ היה
 ל"ז ללה-רב עשוהי 'פורפ תרזעב ,יתשפיח
 -בתסהב .המישמל םיאתמ םדא חכ ,םירחאו
 התיה הריחבהש בשוח ינא הרוחא תול
 ,ותא יתדבעש תווצה לכמש בשוח ינא .הבוט
 אלש דחא קר שי ,תונושארה םינשב תוחפל
 - רואמ עשוהי הזו ,רוספורפ תגרדל עיגה
 םירוספורפ םה רתיה לכ .לארשי מבי להנמ
 .ל"וחבו ץראב תואטיסרבינואב

 יננח הכימ

 .הריחבב תספסיפ אל ,תרמוא תאז

 1 לרק

 ינא .הריחבב יתספסיפש בשוח אל ינא .אל

 םידבוע סויגל רשקב ,הטודקנא וזיא רכוז

 ונמזב ,דנרב יחא תא איצוהל ידכ .הילוחל

 ,ןמציו ןוכמב 'פורפ םויכו הקיטמתמל ךמסומ
 דייה ,ןיפירצב הדיחי וזיאב יאנספא זא היהש

 ןגס) ןיבר קחצי לש הרישי הדוקפל קוקז ית
 לבקל ידכ ןיפירצל ימצעב יתעסנ .(ל"כטמרה
 .אלמתת הדוקפהש חוטב תויהלו התוא
 םעפ ףא דוע :יל רמא וילע הנוממה יאנספאה
 ירפסמ תא םיאתהל עדיש לייח יל היה אל
 לקלקמו ל"כטמרה ןגס אב זאו והומכ םיברגה
 .לכה תא
 הילוחב ישאר ןתינכות היה רואמ עשוהי
 ולש הבוחה תוריש תא רמג רשאכ .ונלש
 אל אוהו עבקל ומיתחהל ידכ השק יתדבע
 ,רבד לש ופוסב ,ינא אלש בשוח ינא .הצר
 הפוקת ראשיהל ותוא ענכשל יתחלצה
 ןיידע יל רוכז .החילצה הילג אלא ,תפסונ
 יל רמא עבק תוריש לע םיחוכיוה דחאבש
 רודה ןיב לדבהה ,לרק ,עדוי התא" :עשוהי
 -ויצ ןיידע םתאש אוה ילש רודה ןיבל ךלש
 ינא ,הנש 25-מ הלעמל רובעכ ,םויכ ."םינ
 ,ןפוא לכב .םינויצ ונלוכש ונחכוהש חמש
 -דוחיו תונוש ויה ונלש הצובקה לש תויעבה
 ,םיירמונדאפלא םינותנ לע ונדבע .דואמ תוי
 .םיירקיעה ויה םיילולימה םינותנה רשאכ
 גשומ היה אל ונתאמ שיאלש תויעבב ונלקתנ
 לשמל ומכ ,הנושארל ןתוא ונשגפ רשאכ ןהב
 םע תובתכתה ךות יתדמל וילעש ,סקדנואסה
 .ידנק ןעדמ
 תומשו םיגשומ קיודמב רידגהל חרכהה
 ,םינוש םישוריפ ילעב םיקיודמ יתלב םיאשונו
 קר ויה אל הלא תויעב .תויעב הברהל םרג
 אלא בשחמה לע ן"מא תילוח לש התדובעב
 םינכרצה םע הילוחה ישנא ןיב תורבדיהב םג
 .ליחב םיידיתעה
 השדחה השיגה תא טולקל השק היה םהל
 תכירע ומכ םיטושפ םיאשונב וליפא ,אשונל
 ידבוע לש תיזכרמה היעבה .םיסקדניאה
 הנוכנ ןחבאל תלוכיה התיה ן"מאב רקחמה
 הלא ןיבל ,תושעל ךירצ םדאהש םירבדה ןיב
 הדי לע תלעפומה תכרעמה וא הנוכמהש
 ןתינש הרכהה תא רידחהל .תושעל םילוכי
 ,יתילכת רתוי תוטלחהה ךילהת תא תושעל
 הדובעה .םינש הברה חקל ןימאו ליעי
 תוכרעמב השמתשה אל הליגרה תיניעידומה
 לש תרוסמ לכ התיה אלו םינותנ דוביעל
 ךרוצ היה .עדימ ירגאמב תילוהינ הטילש
 -שחמ יסופד תונשל רקיעבו "ןיאמ שי" רציל
 .בטיה םישרשומ הב
 -חתה הבש הדובעהש יל הארנ רוחאל טבמב
 ,ונגציש ליחה תא התניש אל מ"רממב ונל
 שיש ,םירחא םיבר םיאשונב העיפשה אלא
 .םהב רבדל םוקמ דוע

 יננח הכימ
 -ילע רביד לרקש םיאשונהמ קלחש יל הארנ
 םהל ןיא םויה דעו םייתוהמ קיפסמ ויה ,םה
 -רפוסה םילכה לכ םע .םיבוט תונורתפ
 קוידב םידדומתמ ןיידע ,םויה שיש םיינרדומ
 םוגרת לש תויעב ומכ ,תויעב ןתוא םע
 ןתינ דציכ היעב הררועתה .הפשל הפשמ
 אל המו תושעל הנוכמ הלוכי המ ןיב ןיחבהל
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 ,םטסיס-ארטסקאה ,תושעל הנוכמל ריאשהל
 ךרדה תליחתב ונחנאש שיגרמ ינא םויה קרו
 .הזה םוחתב

 זרא רזעילא
 םושיר ןיצקכ ידיקפתמ מ"רממל יתעגיה
 -ארה תושילשב .תישארה תושילשב ישאר
 -יטרכ הל ונארקש היסיטרכ ונל התיה תיש
 דזעבש ,םיבקונמ םיסיטרכ ,תיטסיטטס היס
 חוכ בצמ לע ח"וד שדוח ידימ ונשגיה םתר
 םישדוח השולשל תחאו ,ל"הצב רידס םדא
 .םיאולימב םדא חוכ בצמ לע
 ,הלאה תוחודב התיהש תירקיעה היעבה
 -קונמ םיסיטרכב הדובע לש תולבגמל רבעמ
 ,הז גוסמ תורצ וא םיסיטרכ םימלענש ,םיב
 ,בוטה הרקמב .הדובעה לש תוינכדעה התיה
 דחאל ןוכנ ח"וד שדוחב 25-ב תתל ונלוכי
 יבגל טוקנל וניצר הב הלועפ לכ זאו ,שדוחב
 רבכ ,םדא חוכ יתוסיו ,םירורחש ,םיסויג
 יתעגיה ,םוקמ לכמ .השעמ רחאל התיה
 תשיכר לע רבכ טלחוהש ירחא מ"רממל
 דיקפתה .מ"רממ תדיחי תמקה לעו וקליפה
 ,מ"רממל םדא חוכ סויג היה ילש ירקיעה
 -כהב תצקו םימיוסמ הלהנימ יאשונב לופיט
 .תיעוצקמה הדובעה תנוו
 אל דבעידב יכ םא ,ערה ונלזמל ,הטלחהה
 ימ .רבמבונ שדוח תארקל הלפנ ,ארונ היה
 תנמשהש עדוי ל"הצב םיסויגה תא ריכמש
 קר תועיגמ רבמבונבו ,טסוגוא סויגב האב
 -בל יתעגיה רשאכ .תוינימשה לש תויראשה
 .רתויב םצמוצמ םידמעומה רפסמ היה מ"וק
 -וחב לש הצובק רוחבל ידיב הלע תאז לכב
 המכ דועו ןהכ ריאמ ,רטע ילא םהיניב .םיר
 םינותנה דוביעב ךוותה ידומע םויה םהש
 םג םוקמ טלחהב שיש יל רורב היה .לארשיב
 ןאכ םג ךא .םיבשחמה עוצקמב הפיה ןימל
 קרו רתויב םצמוצמ היה תודמעומה רפסמ
 .תונב שולש אוצמל יתחלצה בר ישוקב
 הדותעה ישנא תא זא ונלביק הזל ףסונ
 דחאש ,זפ ריאמו דוהימע קחצי ,תימדקאה
 -גפת - ןיקסר ןתנ .א"כאל דחאו א"גאל ךלה
 -ממל עיגה אוה ךיא םכל רפסי זאו ותוא וש
 תיחמומ התיה רבכ ןומדא הלאירא .מ"ר
 ליחל הכלה ,קאציווב ליגרת התשע יכ ,הלודג
 -סידב םויה ,ןמרטוג םחנמ םג היה .ריואה
 :יל רמא ,יב קבאנו רחואמ רתוי אבש ,טנוק
 היהת :ול יתרמא .יאקיזיפ תויהל הצור ינא
 ל"הצש המ תא ןתת םדוק לבא ,יאקיזיפ
 -טצמ אל אוהש בשוח ןיידע ינא .ךממ הצור
 סויג ןינעב הז .ותוא לואשל ךירצ לבא ,רע
 .םדא חוכ
 ונלביק .םישוע המ הלאשה הדמע כ"חא
 -שפא לכ אלל ךא ,ןוסבוקיי'ג טרברהמ סרוק
 -במש זא יתנעט ינא .ישעמ לוגרית לש תור
 -וקב ןיבהל יתקפסהש המ ךותמ ,א"כא תניח
 םושיר ןיצקכ הדובעב יעוצקמה ינויסנמו סר
 -סיטטסה תסטרכה תא בסנו חקינ םא ,ישאר
 םירופיצ יתש םיגרוה ונחנא ,ס"ממ לש תיט
 -חמה אוביש עגרב ,ןושאר רבד .תחא הכמב
 התוא תוסנל רשפאש הנכות ונל שי ,בש
 ונחנא דובעי הז ןכא םאו ,התוא ץירהלו

 ,רמולכ .ודיב ונניאש ילכ א'כאל םינתונ
 וליפאו ,וס"ב ,5-ב רבכ ,לבקל היהי רשפא
 םילבקמ ויהש םינותנ םתוא תא שדוחב 15-ב



 הז ליבשב אלש ,ויה דגנכש תונעטה .25-ב
 וקליפ בשחמב תושעל ליבשב ,בשחמ ונאבה
 דויצב םויה םישוע ונחנאש המ תא קנעה
 וטילחהש הלא ורבג ינובאדל .ילנויצנבנוק
 ,הזב וקיספהו .בשחמ ונאבה הז ליבשב אלש
 הרושב היה אל א"כא םג ךכמ האצותכו
 .תיסחי רצק ןמזב תודובעה תנכהב הנושארה
 -יתו הניחב ףנע היה ילש רדגומה דיקפתה

 ,הברה יתקסע אל תמאב הלהנימב יכ ,תונכ

 םעט היה אלו הלהנימ ישנא ויה ןמזה ךשמבו

 -לוחש ררבתהש עגרב .אשונב קוסעא ינאש

 -אמצע השעמל ןה א"חהו א"גא ,א"כא תוי

 ינא םגו ,םייתסה השעמל ילש דיקפתה ,תוי

 -ממב עונצה יקלח תאו יתדובע תא יתמייס

 מיר

 ןרוא סכלא
 .היצרופורפ תצק תתל בושחש בשוח ינא

 רכוז ינא םאש ,211 וקליפ לע םירבדמ ונחנא

 ונייהד ,ורקימ ינש היה ולש ןועש ןמז ,ןוכנ

 .ליגר :6-מ תירישע הז ?הז המכ .הגמ יצח

 יתש ,םיטיב 48 ,הלודג התיה הלימה םנמא

 .ןורכזה לכ היה 16א לבא ,הלימל תודוקפ

 .הפי ללכה ןמ אצוי היה דודיקה לבא

 איבהל ךירצ היה ,תונוט המכ לקש הז בשחמ

 לע תדחוימ הפצר םע דחוימ סוטמב ותוא
 היה הז .םיעוזעז לבקי אלש ידכ ,םיציפק
 היה הזה סוטמה לע חוטיבה .םלש טקיורפ
 הז המכ .קנע בשחמ םויה הלועשמ רתוי
 ונשפיחש רכוז ינא ?רלוד ףלא האמ ,היה
 .חוטיב תרבח
 בחור .הקדב תורוש וססס לש התיה תספדמה
 יצחו תילגנא יצח התיה תספדמה .םירוט 0
 דגנאו ןימימ הספדוה תירבע .80-80 ,תירבע

 ריהמ םיסיטרכ ארוק םג היה .לאמשמ תיל
 .דבע אל ןמזה בורש ,הקדב םיסיטרב 2000 לש

 יננח הכימ
 ינאשכ .הרעה לאיחיל תונפהל שקבמ ינא

 אקוד המגודב שמתשמ ינא ,תוצרהל שקבתמ

 המ ,הלאשה תררועתמ דימת .180 הדיחימ

 תכרעמ תסנכהמ תוארל רשפאש תלעותה

 םג םילאוש וזה הלאשה תא .תבשחוממ

 וא ךממ הז תא יתעמשש יל הארנ .םויה

 תלעפהב תלעותה תאש ,הדיחיהמ והשיממ

 תוארל היה רשפא יא א"ח לש יאלמה ךרעמ

 -עמהש ינפמ ,הזה ךרעמה תא ומיקהש ןמזב

 לש םיאנספאה ושעש המ תא קוידב השע ףךר

 םג םיצור ונחנא םאה ,איה הלאשה .א"ח

 םיסוטמ לש יאצמ ותוא תא קיזחהל םויה

 ינפמ ,ו96ו תנשב ונקזחהש ,ףוליח יקלחו

 א"ח לש ינדיה תואנספאה ךרעמש המ הזש

 הינבב ,תורחא םילימב .תושעל לגוסמ היה
 תא שפחל םעט ןיא ,תבשחוממ תכרעמ לש
 בצמהש ןכתי אל .התמקה םע דימ תלעותה
 לבא .ליעי רתוי הברה היהיו םואתפ ךפהתי
 רוחאל לכתסהל רשפא םינש רשע ירחא םא
 אלל דובעל היה רשפא יא םויהש דיגהלו
 .המגודה וז ,תכרעמה

 ןרוא סכלא
 ןויקיק .טושפ דחא רבד ךל רפסל לוכי ינא
 רוכמל ידכ מ"רממל םיטניילק איבמ היה

 -ספא םהל וניארהו ,דגאמ םעפ ואב .תועש
 ,א"גא וא ריוא ליח לש םא רכוז אל ינא ,תואנ
 תא ןיטקהל ךירצ ינא" :לאש דגאמ להנמהו
 ילצא ואצמ תועובש המכ ינפל ?יאלמה
 -עדי אלש הדלפ תונוט םיפלא תרשע ןסחמב
 רתוי הלע קושב םריחמו םמויק לע ית
 ינאש הצור התא זא .םיווש םיסובוטואהשמ
 "?הזכ יאלמ לוהינ קיזחא

 ןולא לאיחי
 רשע תוכחל היה ךירצ אל ,הכימ לש ותרעהל

 התיהו ,דימ ונלעפהש תוינכתה תחא .םינש

 ינותנ דגנ יאלמה תא וצירהש הז ,תיטמרד

 לעמ יאלמ רלוד ףלא 800 שיש וליגו הכירצ

 ,הרורב הנומת לבקל דימ היה רשפא .שורדה

 -יתמ אל הצלוחה םשש ,א"גאל ילוא דוגינבו

 רימתו ,שומישהמ תאצוי אלו ךכ לכ תנש

 -למה בורב שמתשהל רשפא רבד לש ופוסב

 -ודג התיה תונשיתהה ,ריואה ליחב ירה ,יא
 מג תתנו

 -גנאמ ,םיסוטמל םיסוטממ ורבעש ינפמ ,הל
 יאלמו ,םיאקירמאל םיתפרצמ ,םיתפרצל םיל
 ,דאמ בושח היה הז .דובא יאלמ היה תמ
 ,תוטלחה ולביקש הלאל לוכיעל השקו יטמרד
 לש תונושארה תומורתה תחא התיה וז לבא
 .א"חב בשחמב סינותנה דוביע
 יתעגיה דציכ זוירוקב ליחתהל הצור ינא
 ריואה ליח דקפמ יל ארק דחא םוי .מ"רממל
 ,בשחמ ונק הלאה ה'רבחה ,הארת" :רמאו
 לבא ,הז םע תושעל המ עדוי ךכ לכ אל ינא
 םתוא רירותו םשל ךלת ,ףנעה תא בוזעתו ךל
 -ממל ילש יונימה בתכ היה הז ."ילש בגהמ
 :מיה
 דאמ הבר הלודג וחיכוה תוליחהש בשוח ינא
 ועדי אל יכ ,תורהצהב אל .בשחמה תטילקב
 ןפואב אלא ,תאזה הכמה םהל האב הפיאמ
 ינא ,בושו ,בשחמל יוביג הברה ונתנ .ישעמ
 -ומכ ינאו ,ןייממ יתייה .םירובידב אל ,שיגדמ
 המורתה יתערל לבא ,יביטקייבוא אל ןב
 אל ,תיטמרד תוחפ התיה א"כא לש תילוגסה
 א"כאש ינפמ אלא ,הנטק התיה איהש ינפמ
 ,ןוכימב רבכ ודבע ס"ממב .לגרותמ רבכ היה
 ןויסנ םהל היה לבא ,רתוי יביטימירפ םנמא

 ,שדח היה אשונה א"גאב .ןכוממ דוביעב
 ,לשמל ,תיביטקורטסנוק רתוי ךרדב וליחתה
 קופינ ומכ םינכוסמ םירבד לע וטילחה אל
 -זה שיגהל וכישמה םישנא אלא ,יטמוטוא
 .דויצה תא ןתנו טילחהש ימ היהו ,תונמ
 -ידו םינותנ ףוסיא ילכ ורקיעב היה בשחמה
 .חוו
 הברהל המרגש תזעונ השיפתב ךלה א"ח
 .הבוט התיה האצותה דבעידב לבא ,םיבאכ
 ןייצמ ינא .לודג היה ןוכיסה ,םינפ לכ לע
 -וימב א"חו ללכב תוליחהש רמול ידכ ,תאז
 ךירעהל ךירצ ,םוצע יוביג בשחמל ונתנ ,דח
 עדי אל א"חב שיאש הדבועב בשחתהב תאז
 לש ופוסב א"גאו א"כאש רוכזל שי .הז המ
 אשונ היה הזש ,םייטסיגול תוליח ויה רבד
 לופיט ,םדא חוכב לופיט ,םדא חוכ ,םקוסיע
 ןאכ .ללכ יטסיגול לייח היה אל א"ח .דויצב
 .ילוש אשונ אלא ,יעצבמ היה אל אשונה
 ,אשונה תא ךכ לכ וכירעה אלש תורמל ,ןכלו
 םיאשונה לש יעצבמה םוחתב היה אל אוה יכ
 תא קיזחהל התיה תופידעה ירה ,וקסע םהב
 הזועתה .םוצע היה יוביגה תאז לכב ,סוטמה
 .דאמ הבר התיה אשונב א"ח לש
 -קיהש ךכב ישעמ ןפואב האטבתה וז הכימת
 -וריט ונתנ ,אשונב לפטל םינייוצמ םיניצק וצ
 תא הבר הדימב רוחבל ונתנו ,םירשכומ םינ
 מ"רממל ונלביק ןוימ ירחא .הובג 10 םע הלא
 תוחפל םהמ קלח סויהש ,דאמ םיבוט םישנא
 -גיצ ,רהוז הנאמ ,רדח ומכ םינייטצמ םינעדמ
 תימע ןד .םירחא םיבר דועו ,תימע ינד ,רל
 הארנכ ךסכתסה אוה) .בר ןמז ילצא היה
 "םיעורפ"ה לכ תא יתטלק ינא .ן"מא תדיחיב
 רוקמהו .(הבר המורת ומרת םה לבא ,הלאה
 השולש .תיאמדקאה הדותעה היה ןורחאה
 המורת ומרת םדא חוכ לש הלא תורוקמ
 .דאמ הבר
 -תה תא רסמ אוה - ףסונ והשמ השע א"ח
 -וטמ תוננוכו םיפלח תקפסא לש ינויחה םוח
 אל שיאש ,ליחהמ דרפנ ,רזומ רוצי ןימל םיס
 רבשמהו ,ומע דדומתהל ךיא עדי אלו ריכה
 אל קלח ףא תועובש העברא ךשמ .רומח היה
 אל הנכותהש ינפמ ,ריואה ליח יסיסבל קפוס
 .הנכומ התיה
 -יבדנס הלאיראל איבמ יתייה רקובב םיתשב
 תא ץירתש ידכ ,התוא קיזחמו הפקו םי'צ
 ותואב א"חו ,הבסהה תא השעתו הנכותה
 .דמעמ והשכיא קיזחהו לליק ןמז
 דוע םא" ,םייעובש לש םוטמיטלוא יתלביק
 םירזוח ונחנא ,ץורת אל תינכתה םייעובש
 לבא ."בשחמה סע לזאזעלו ,תמדוקה הטישל
 .הזה לושכמה תא ונרבעו ,ץר אוהש ךיא הז
 לש ופוסב ןתנ הז המ :וצצש תולאשה ןיב
 םג םיסיסבל ועיגה ירה םיפלחה ,ליחל רבד
 לש הלודגה הבסהה ."ןויקנ" לכ םדוק ?םדוק
 -מ ,םינש הברה ורבטצהש סינותנ ,םינותנה
 המל םיהז ויה אל ,א"חב 1959 דע 8
 .יאלמה המ עדי אל שיא .םיפדמה לע אצמנש
 ןקתלו תוושהל ,קודבל ןתינ בשחמה תרזעב
 ,םינותנה תא לכ םדוק וסינ ךכ .יאצמה תא
 .קיודמב .ול שי המ עדי ריואה ליח ןכ ירחאו
 המ ןמז השענ הז לכ .הלועפ ופתיש םיסיסבה
 ליח זאו ,דבע רבכ בשחמהשכ ,ןכ ירחא
 הטילשהש ךכב ,ינש עוזעז רבע ריואה
 ילעב ,םיסונמ ,םיקיתו םיניצקמ הלטינ אשונב
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 לש םיאנכטל הרבעוהו ,תוריכב תוגרד

 תא ולביקש םהו הדיחיה לש וא מ"רממ

 ותוא קפסל יתמ ,קפסל דויצ הזיא תוטלחהה

 תא םדוק ולביקש םיפנעה לכ םואתפ .ןכיהו

 ,ךיאו המכ ,תתל המ ,תולודגה תוטלחהה

 הרבע תאזה תוליעפה לכ .לופיטה םהמ לטינ

 -שב םיימעפ ,בשחמהו ,בשחמל א"ח הטממ

 סינותנ ויה ולא .יאלמה לכ תא ץירה ,זא ערב

 קר ,םהילע טילחה אל שיאש םייביטקיבוא

 המכ ,הכירצל םאתהב ,"טילחה" בשחמה

 לביק םצעב בשחמה .סיסב לכל קפסל ךירצ

 ,א"חב םישנאל עוזעז היה הז .הטלההה תא
 ,םהלש תוטלחהה רשוכב התיה םתלודג לכש
 -ובע םואתפ .הזב ועיקשהש הברה הנובתבו
 ףוג הזיאו ,הבר הדימב תרתוימ התשענ םתד
 לכ תא לבקמ ליחתה םירוטסיזנרט םע
 המכ רע ןיבהל ךירצ הז עקר לע .תוטלחהה
 .הנהנ םויה םגו דדוע ,ךמת ,הז תא לביק א"ח

 ב"הרא אבצמ םיתימעו ןולא לאיחי

 ,ריואה ליח תדיחיל םויה אובל הנהנ ינא
 ולא םע םיקודה םירשק לש תרוסמ תמייקמה
 הנשב םיימעפ תוחפלו .םידקפמ רבעב ויהש
 םיכוז םינושארה .ליחב םיעוריאב םישגפנ
 וגהנוהש תוטישהש רחאמ ,ליחהמ הרכהל

 א"ח .םויה םג םימייק ,זא וחנוהש תודוסיהו
 הבר הכרעה וב שיו אשונה ךרעב דאמ ריכמ
 .בשחמה תדיחיל

 וננח הכימ
 ?בצמה היה המ ,תואנספאה אשונל טרפ

 ןולא לאיחי
 תושעל היה ךירצש ,םינושאר תונויסנ ויה
 לבסנ דוע םאש ינפמ ,תרתחמב טעמכ םתוא
 אלש יאדווב ,הקיטסיגולב קוסעי בשחמהש
 םירבד דועו טוריי יביתנב קסעתיש לבסנ
 רקיעב להינ תאזה תוליעפה תא .הלאכ
 קוסיעכ ,טקשב ונישע הז תא .יקסרודמא ידרו
 אשונה ,ןבומכ ,םויה .ךכ לע רבדל ילבמ ,ףסונ
 םיאשונהמ רתוי דבכו לודגו ףידע יעצבמה
 -אמו א"כאמ םינוש ונא ךכב םגו .םייטסיגולה
 היה לקשמה ,ונתשה םיאשונה לכ ,ללבב .א"ג
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 ךרעמה םויה ,יטסיגולה ךרעמה לע זא

 -חימה אשונ לכב ןטק קלח הווהמ יטסיגולה

 וינווג לע ,רקיעה אוה יעצבמה ךרעמה .בוש

 .םיבר םימוחתב םימושיי שיו ,םינושה
 ,בשחמהמ רכשנ אצי ריואה ליחש קפס ןיא
 ,ןמזה ךשמב לבא הלחתהב דימ אל ילוא
 םוחתב רקיעב ,םירחאה תוליחהמ רתוי
 :זא ושענ תועונצה תולחתהה לבא .יעצבמה
 תושימשל ,הקזחא ךרד ,יאלמל הקיטסיגולמ
 .םיעצבמל םיסוטמ תוננוכמו םיסוטמ תוננוכו
 םבור תאו ,רבדל לוכי יניא הלא םיאשונ לע
 .דוע ריכמ יניא

 ריאמ
 -יבש יתעמש :לאיחיל הלאש תונפהל ינוצרב
 המ ותוא ולאש ,ןמציו רזעל וכלה םהה םימ
 יתייה :התיה הבושתהו ,בשחמהמ הצור אוה
 המ רקוב לכ יל דיגיש דחא ריינ ףד הצור

 .םוי ותואב ליחה לש המחלמל תטנוכה בצמ
 ?תמא רופיס הז םאה

 ןולא לאוחי
 -ושתה תאזו ,הלאשה תא יתלאש ינא .תמא
 ,שי םישימש םינוריוא המכ .יתלביקש הב
 םיסוטמ המכ ,ןכה בצמב הסיט תועש המכ
 ןיינע אל ,שי םיפלח המכו תרוקיבב םיאצמנ
 המכ ,וטנה תא תעדל הצר אוה - רזע תא
 תוחיג המכ ,רמולכ ,סוטמ לכב הסיט תועש
 הז .םייתרחמ ,רחמ ,םויה חולשל לוכי אוה
 אל לבא ,הזכ ח"וד היה .סיטנ ח"וד ארקנ
 לכ םינופלט תואמ שרד אוה ,רגיפ אוה ,בוט
 ישוק היה זא םאש ןבומכ .םיסיסבל רקוב
 .ירשפא יתלב ללכב היה הז םויה תאז עצבל
 .תרחואמ רתוי תצק הפוקתב היה הז לבא

 ריאמ
 םרת המ הלאשל תובושתה תחא וז יתעדל
 ףאמ ,יתעמש אל םלועמ .ל"הצל בשחמה
 הרדגהה ומכ דיקפת תרדגה ,רחא דחא
 .רזע לש תאזה

 תוארל ןמאנ לבוי םע דחי יתכלה 1956-ב

 ט"משת ןושח 1988 רבוטקוא "בשוח השעמ"

 ,רזח לבוי .הנושארה םעפב בשחמ תיזיפ
 ,ןימא ליבשב ,בשחמהמ הצור היהש רמאו
 רוזחיא" םויה םיארוק ונחנאש המ תא
 דחא .דואמ טושפ .ןוזח ול היה ."םינותנ
 -וכיה היה ,םישנאל םרת בשחמהש םירבדה
 .םהלש ןוזחה תא חתפל תל

 ,הארקנש יפכ ,ס"ממ תדעול סחיתהל ינוצרב
 "גמ הצובק התיה וז .בשחמה אשונ תקידבל
 ףולא-בר ל"כטמרהש םישנא לש דאמ תונוו
 לש הלאשה תא קודבל ידכ הנימ בוקסל
 -בהל ,ל"הצ רובע בשחמ .ל"הצ רובע בשחמ
 .םייפיצפס םיפוגל םייפיצפס םיבשחממ ליד
 הנש דע הנש יצח ךשמב ונקסע וז הדעוב
 תצק לצלצמ הז םויה .םידוהי תומחלמב
 ,םתלאשש הלאשה לע הנוע הז לבא ,רזומ
 וצר א"גאו א"כא ?היה אל מ"רממ וליא המ
 -ובמ בשחמ ,ולצא דחא לכ ,650 מבי בשחמ
 -ה ינפל הברה ,םיבקונמ םיסיטרכ לע סס
 מבי לש תינקספה הצלמהה התיה תאז .14סו
 הלש הטמב שארמ הטילחה מבי .ל"הצ רובע
 -חלמ םג ריכזהל רשפא .הכירצ לארשי המ
 ינאש ,ל"הצל ץוחמ םיפוג םע םידוהי תומ
 דימה תפוקתב ,19517מ רבכ ןהל ףתוש יתייה
 .ילנויצנבנוקה ןוכ

 ןויקיק יכדרמ
 ריוואה ליח לש םיסיסבב היה 650 מבי בשחמ
 .יאקירמאה

 ריאמ
 איבה ידרשמ ןוכימל זכרמה רשאבכ 1951-ב
 לע ,תוינשה תוריחבל תוילנויצנבנוק תונוכמ
 ליעפהל ידכ הלילה לכ דובעל היה םילייחה
 וליחתה עגר ותואב .הלאה םירישכמה תא
 תדעוב םיעלקה ירוחאמ ,םידוהיה תומחלמ
 תא ןימזה ןויקיק רשאכ כ"חא ףכיתו ס"ממ
 שאר דרשמ לש הטלחה התיה .בשחמה
 םהו ,םיבשחמ ינינעב ליבוי אוהש הלשממה

 ותאמ עונמל ידכ ירשפא רבר לכ ושע
 .תומדקתה

 -חלמה הליחתה .םינש המכ רובעכ ,ךכ רחא
 ןיבו הלשממה שאר דרשמ ןיב היולגה המ
 ,רצואה ןיבו םניב ךכ רחאו ,ימואלה חוטיבה
 תונקל םיכירצ םהש התיה הדיחיה הבושתהו
 רשפא יאש ידכ ,תונוש תורבחמ םיבשחמ
 וליא ,יתעדל .םהיניב תורבדיהל עיגהל היהי
 בצמל םיעיגמ ונייה ,מ"רממ תא ומיקה אל
 .המוד
 הישעתל יתעגה .1967-ב ל"הצ תא יתבזע ינא
 -עמלו ,םלועה תא תוארל יתלחתהו תיריואה
 קר ,ל"הצל טרפ רחא םוקמ לכב יתיאר הש
 היה רשפאש דיחיה םדאה חוכו ,הלחתה
 לש סרוקה .מ"רממ ירגוב היה ,גישהל
 באר ינב לש םיסרוקה 19677ב כ"חאו מ"רממ
 םיסרוקה ויה ,הדובעה ןוירפל ןוכמהמ
 ולב .םויה לש יעוצקמה רודה תא ודימעהש
 א"כא .םייק היה אל הזה רבדה מ"רממ
 א"ח ,ומצעל דחא לכ 650-ה תא וצר א"גאו
 ליחב קוסעל ולחה זא קר .חוכה לכב םחלנ
 .םיררוחמ ריינ יטרס םע לנוישנ תונוכמב
 ושרדו ,יאלמה תריפס תא ןכמל וליחתה
 .תאזה הבושחה הלועפל עירפהל אלש



 ,יבאז םעבחר תושארב ,ס"ממ חותיפ תדעו
 םינוש םירוקיב .1958 תנש בור ךשמ הלעפ
 ישומיש לש בחר ןווגימ ונינפב ופשח ץראב
 ונל ורזעש ,הישעתבו הלשממב ,אבצב ,ןוכימ
 ןיב .בר לופרעב יכ םא ,דלונה תא תופצל
 וב ,םימי השולש לש ןויזופמיס םייקתה רתיה
 בשחמ ונל רוכמל \!חו\גג6 תרבח יגיצנ וסינ
 -חה לדומב אקוד ונינעתה ונחנאו .שמושמ
 ובזעש םיחמומ תווצ ותוא הז היה .שיד
 וענכש םה .וקליפה תא ונבו \/חושגט תא כ"חא
 בשחמה תא ונל עיצהל השרדחה םתרבח תא
 .שחוצגוט הנמזב העיצהש החנה התואב
 לש ןתובישח לע םשורה תא ןקתל ינוצרב
 רתוי הברה ויה ןה .תוילנויצנבנוקה תונוכמה
 -ועפ לש בר לובריס ובייחו בשחמהמ תויטיא
 -מל הנוכממ תויסיטרכ רבעמב תוינדי תול
 טעמכ ןתרזעב עצבל היה רשפא לבא ,הנוכ
 לש םאה התיה ס"ממ .בשחמ תלועפ לכ
 -עווב תובר לעפ ,ןנור קחצי ,הדקפמו מ"רממ

 תימצע הקזחא

 .בשחמה תוציחנב םירבחה תא ענכשל הד
 בשחמ תונקל התיה הלבקתהש הטלחהה
 םיפוג םתואל דעוימ היהיש ,ל"הצ לכל לודג
 אל דחא ףא לבא ,בשחמ םע םידבוע רבכש
 תושר היהת ףוג לכל .בשחמב דובעל בייוחי
 אל תע התואמש טלחוה .מ"רממב דובעל
 היה הז .תילנויצנבנוק הנוכמ דוע םינוק
 .דיחיה טושה
 הטלחהה אלול .םירבדה ירקיע ויה הלא
 ,םינש רובעכ םיליחתמ ונייה ,תאזה תירזכאה
 היהש ,יעוצקמ ףוג חתפל ,ל"הצב ףוג לכ
 דומלל ,ולש ןטקה בשחמה תא להנל ךירצ
 -הש תולועפ ןתוא לכ עצבלו ךירדהל ,ותוא
 ליבשב םינוקש םישנאה לע תולטומ םוי
 םילגמ כ"חאו ,ישיא בשחמ םהלש םיקסעה
 םיעדוי אל םהו ,הפי דויצ תכיתח םהל שיש
 אלול ,הרוק היהש המ הז .ותיא תושעל המ
 .מ"רממ םקוה
 רפיס דקלא ןמלקש רופיסב קרפה תא םייסא
 -רדלאמ רזח אוה .םימיה תשש תמחלמ ינפל
 -הצ תחוראל ותוא ונימזה םש ,הילגנאב טוש
 יטסיגולה ךרעמה תא הארש ירחא ,םיר
 -ימ המכ דיגהל ונממ ושקב םואתפו .םהלש

 .האצרה תוקד רשע ,םירהצה תחוראב םיל
 לע םהל רפיס ,ולש הצוצרה תילגנאב ,ןמלק
 תמחלמב ונלעפה כ"חאש יטסיגולה ךרעמה
 -גנאה דציכ האר ,רבדמ ודועב .םימיה תשש
 -ופיסה לע גולגל ךות הזב הז םילכתסמ םיל
 .םהל רפסמ הזה יניטנבלהש םיר
 ילא אב ןויקיק םעפ .ףסונ והשמ רפסל ינוצרב
 אוה .ןורכזה תא ליפכהל הצור אוהש רמאו
 יתרמא .לכה הז ,ילש המיתחה תא הצור קר
 ונל ןתיו ,לוז רתוי הברה ףסונ םיטרס ןנוכש
 .יתמתח אל .םישפחמ ונחנאש ןורתיה לכ תא
 -כה שדוח רובעכו ,ןורכזה תא איבה ןויקיק
 םע העש ונלביק ונחנא .ונלש רוצייה תא ליפ
 .הלחתהב ונשקיבש המ הז .םיתעשל היצפוא
 -גסמ התואב ונדבע ןיידע םינש שש רובעכ
 יפ תוליעי תמרב ונייה ,ימינפ בושיחב .תר
 .תיתלחתהה תוליעיה רשאמ םירשע

 ןויקיק יכדרמ
 ?םרת ףסונה ןורכזה

 ריאמ
 .דאמ ומרת םישנאה םג ךכ לע ףסונו ,םרת
 התיה הדעוה רשאכ רבד לש ופוסב לבא
 ונייה ,אבה רודל שורד המ טילחהל הכירצ
 ונתוא ונימזה אלש ,םינטק ךכ לכ םישמתשמ
 -ישיל ונתוא ונימזה .הדעווה תובישיל וליפא
 -שחמה תא ןימזהל וטילחהשכ ,תיפוסה הב
 .מבי תכרעמ לש םיב
 "?ל"הצל מ"רממ םרת המ" ,לאוש ןויקיק
 םינותנ דוביעל הרבע יתדבע הב הצובקה
 -צמו תוילנויצנבנוקה תונוכמה ןמזב ןכוממ
 הצובקה .ןועשב דימת תמחלנ המצע תא הא
 קאציוול םדוק ,רצק ןמזב תובסה יתש הרבע
 .מ"רממ לש ללכושמה בשחמל ךכ רחאו
 םישנא ודמע טושפ תוילנויצנבנוקה תונוכמב
 תמועל .הממיב תועש 24 םיסיטרכ וניזהו
 םיימעפ עוסנל התיה קאציווב הטישה תאז
 שולש העשב תובוחרל ביבא-לתמ עובשב
 דובעל ידכ ,ףרוחבו ץיקב ,פי'גב ,רקובב
 .הנומש דע שמחמ ,בשחמב תועש שולש
 -בקמ םיסדנהמהש ללכה יפל וצקוה תועשה
 .ימוי לופיטל הנומש העשב בשחמה תא םיל
 תורמל .בשחמה תבש ,הלילב לוקלק לכ םע
 הפידע הכ בשחמה תטיש התיה ,ולא םיאנת
 רובעכ מבי-ל םדוקה דויצה תא ונרזחהש
 הפיפחל העבקנש הנשה םוקמב ,םיישדוח
 .ןונכתב

 תוחפ אל התיה מ"רממל קאציווהמ הציפקה
 הדובע רדח .ןמזה תיעב תא ונרתפ .תיטמרד
 -שפאהו עובק ימוי ןמז תלבק ,בשחמה ןינבב
 וניש ,חוכיו ילב תופסונ תועש לבקל תור
 -כה מ"רממ .הדובעה תמר תא הצקל הצקמ
 בשחמה תוניקתל גאד ,םינתינכותה תא ריש
 המ ראתל ןיא .הנש ידמ שדח דויצ ףיסוהו
 הדובע לש םהה םימיב תובישחה התיה
 שדוח ידמ .דחא ףוג ידי לע לפוטש בשחמב
 ןורכז םויה רכוז ימ .םיבושח םישודיח וצצ
 לכ ריבעהל יאדכ וכרד ,םילימ 16 לש ריהמ
 םוקמב םוליצ טרס וא ,בושח תונכית עטק
 ולא םילולכש ועיגה אל ונלזמל ?יטנגמ טרס
 -ליפה .שאר דבוכב םתוא ונקדב לבא ,הצרא
 תוקזח תודוקפב עפושמ ,ריהמ ,לודג היה וק

 .הלעפה תכרעמבו רלבמסא תפשב הוולמו
 יטנגמ טרס לע םינותנה תא רומשל ונלחתה
 דחי םירבוחמ ריינ טרס יעטק לע םוקמב
 .קבדב
 .תושדח תוכרעמ תביתכל םיאנתה ורצונ
 רופישהו ,דואמ ונתוא ונינע תונכיתה תויוקד
 ונל רשפיא בשחמה תונכות לוצינב דימתמה
 -ייצש הזמ םירשע יפ לש תוליעי סחיל עיגהל
 תרחא הילוחל רוזעל ונארקנ םעפ .םדוק יתנ
 תמתוס ריינ טרס תאירקל תינכתהש התליגש
 ונכפה ךיא תויניצב יתנייצ ןכל ,בשחמה תא
 ונרובע .לועיה תוכזב "םינטק" םישמתשמל
 .תרדהנ הפוקת התיה מ"רממ תפוקת

 ןויקיק יכדרמ
 דאמ הריהמ התיה מ"רממ לש תוחתפתהה
 ורדחב ןחלוש יצחמ :םינבומה לכב ,תיסחי
 ןב לש ורדחל ךומס היהש ,ל"אפר להנמ לש
 הירקב ישארה בוחרב םלש ןחלושל ,ןוירוג
 ,א"כא - הדיחי לכ רשאכ ריאמ תירקל םשמו
 םישורדה םירדחה תא הלביק - א"חו ,א"גא
 .מ"רממ לש עבקה ןינבל ונרבע םשמ .הל
 איה םג םיבשחמל תוקקדזהב תוחתפתהה
 ונפסוה 2וו וקליפ בשחמל .תוריהמב הלדג
 םתואב הריציה ראפ היהש 212 וקליפ בשחמ
 ונחכונ .וססס וקליפ 3 ונפסוה ךשמהב .םימיה
 לככ ."ןובאיתה אב לכואה םע" רמאנש יפכש
 תושדח תושירד ואב עדימ קפסל ונחלצהש
 תא לידגהל ונתוא הבייחש הבר תוריהמב
 .רתויו רתוי בשחמה תמצוע
 ישאר ,םיריכבה םישנאהש רבכ ונרמא
 -מעמ רשאכ ,ל"כטמה יפגאמ ואב ,תוילוחה
 ויה םה .ןתיא היה ואב םהמ םיפגאב םד
 ,רוריבב תונפל ימ לא ועדי םה ,םש םילבוקמ
 ץעייל ולכי םה ,םהמ שרדנה תא וניבה םה
 ויה םה .םהיתושירד ןונכתב םיפנעה ישארל
 .ץזססוטחו (כזוטחוט6 םויה םיארוק ונחנאש המ
 בשחמה אוב ינפל ולחהש ,מ"רממ יסרוק
 םדאה חכ תא וקפיס ,םויה םג םיכשמנו
 .בשחמה אשונב יעוצקמה
 ישנא ןיב שגפמהו םדאה חכ לש הז בכרה
 -וריפ תא ןתנ בשחמב עוצקמה ישנאל הדשה
 ישאר תופיפכ ,הלאשה הררועתה זאו .וית
 וא ואב םהמש םיפגאל םאה ?ימל תוילוחה
 ,םידבכו םיבר ויה םיחוכיוה .מ"רממ שארל
 ולביק ףוסבל .מ"תמ/מ"גאב ןהו מ"רממב ןה
 תוילוחה ישאר לש תופיפכש ,יתעד תא
 .ל"כטמ יפגאל תורישי היהת םמצע תוילוחהו
 ידועי תא ,םויה םג ךכו ,זא העבק וז הטלחה
 :מ"רממ
 .בושחימה אשונב יעוצקמה םרוגה תויהל -
 .בושחימה תועוצקמב םישנא ךירדהל -
 .הנכותבו דויצב םיטרדנטס עובקל -
 םילכהו עדיה םהל ןיאש םימרוגל רוזעל -
 .םישורדה םיאשונה חותיפל םישורדה
 .ל"הצב בושחימה תרות תא עובקל -
 ופסונ סויה ,ול ועבקנש םידעיב דמע מ"רממ
 יל עודיש המכ דע לבא םירעי יאדוב ול
 -סות םע ,םהש ומכ וראשנ םדוסיב םידעיה
 ומרג תיגולונכטה תוחתפתההו ןמזהש תופ
 .ןהל

 וננח הכימ
 םא עדוי אל ינא ,םימדוקה םירבדל ךשמהב
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 א"נעמ קפס אלל לבא ,םילדג תוושהל רשפא

 םוחתב תולודג דאמה תודיחיה תחא וז םויה
 ,דאמ םיבוט םישנא םידבוע א"כממב .הזה
 .ישונאה םוחתב "תחלצל בורק" הזש ינפמ
 .םיסרפ לש בר רפסמב התכז א"כממ

 ןויקיק יכדרמ
 תעש הכירצ איהשכ א"כממ לבא .ןוכנ הז
 .היעב הל שי ,בשחמ

 ןור המלש
 -יצנטופ ףנע שאר לש דיקפתב יתייה השעמל
 בשחמה לע יארחא תויהל יל עצוהשכ ,לא
 י"ע יתארקנ דחא ישיש םויב .א"גא םעטמ
 אוהו יתאב .הלוח יתייה .ןוגרא תקלחמ שאר
 לש בשחמה אשונ לע יארחא תויהל יל עיצה
 ךכ לכ יתעדי בשחמ אשונ לע ינא .א"גא
 -עדיש דיחיה רבדה .םיבכוכ לע ומכ ,הברה
 םויב .ינורטקלא חומ ארקנש והשמ שיש ,ית
 ?הז המ ויתלאשו זרא רזעילאל יתאב תבש
 בראה להינש סרוקל יתבציתה ןושאר םויבו
 רבדמ אוהו תילגנא עדוי ינא .ןוסבוקיי'ג
 לש היגולונימרטב רבדמ אוה .תיאקירמא
 .הלאה םירבדב אצמתמ אל ללכב ינאו בשחמ
 ןיבמ אל ינא לבא ,תילגנא רבדמ םנמא ינא
 תא שופתל יתיסינ ,סרוקב יתבשי .ותוא
 היהו ,םידק םייח ידי לע בשי דחא םוי ,ןינעה
 תא רתפ אוה 10 העשב .ליגרת רותפל ךרוצ
 ךיא ,יתוא "לכא" הז .12-ב קר ינאו ,ליגרתה
 ?תועש חקל ילו רהמ ךכ לכ רתפ אוה
 אוה .דאמ טושפ רבד יל ררבתה םיימוי ירחא
 -שבו ,ליגרתה תא רתפו םדוקה הלילב בשי
 -דמל .ותוא קיתעה קר אוה ,תרחמל אב אוה
 שארל יתכלה ,סרוקה רמגנ ,יתדמלש המ ית
 ונממ יתלביקש היחנההו ,ןייארתהל א"גא
 ךרעמ תא יל ןנכתתש הצור ינא" התיה
 ברימ תא לבקל לכואש ךכ תואנספאה
 ולבקי אל םירחאהש לבא היצמרופניאה
 ."התוא
 ליחתהל ךירצ ינאו היחנהה תא יתלביק
 ?םושיר שיא אל ינאשכ םיננכתמ ךיא .ןנכתל
 אב ינא .םעפ ףא יאלמ םושיר יתלהינ אל
 תואנספא ןיצק יתייה .הלבותה םוחתמ
 -ירב יתקסעתה אל םעפ ףא לבא תוביטחב
 .הבצמל ןקת לש האוושה יתישע אלו םוש
 עצבל יתטלחהו תימצע תומלתשה יתישע
 תרזעב .תוליחה תשמח לכל דיחא םושיר
 החמומה יתייה ינאש ,יתיא ודבעש םישנאה
 םירידגמ ךיא םיטנטפה תא יתאצמ ,םהלש
 רמאיי יתוכזל .הדיחא הרוצב םיטירפה תא
 יתייה ,יתעדי וליא ,רבד יתעדי אלש בוטש
 .םדוק םירבדה ורמאנ הבש ךרדב ךלוה

 לרק
 ילא תאבשכ יל רוכז :עגרל ךתוא קיספא
 ובו יאלירמאה אבצה לש גולטק יל תיארהו
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 ידכ תאז המגודב תובר יתשמתשה .טצט טז"
 םינולימ תכירעב םיישקו תויורשפא ריבסהל
 .םיגולטקו

 ןור המלש
 םושיר היה ןנכתל יתלחתהש ןושארה רבדה
 יתתנו ,םינקתה לכ תא יתחקל .םינקת בושיחו
 -חמב םתוא םושרל ידכ ,הדיחא הרוצ םהל

 םימיה דחאב יתאב ,םויה ומכ רכוז ינא .בש
 םדקתמ ינא ,עמש :ול יתרמאו ןויקיק יכדרמל
 השענ ילוא ,בשחמ ןמז יל ןיא לבא ,בוט
 ונחנא ,המלש תבש יל ןתת ,תדחוימ הלועפ
 ןוקיתב םיבבס רפסמ תושעל לכונו ,דובענ
 לכ םע תבש םויב יתאב .היה הככו .תוינכתה
 הנומש דע רקובב הנומשמ ונבשיתה ,הרבחה
 תורמל .הברה תושעל ונחלצה אל ,ברעב
 ח"ודה תא ונאצוה ,םינושארה ונייה ונא תאז
 ,ל"הצ תודיחי לכ לש ןקת הז היה ,ןושארה
 ןקת תאוושה התיה הינשה הדובעה .םלשומ
 .הבצמל

 הפצה הפצרה תואלפנ תא ריבסמ ןווקיק
 סרפ ןועמש ,ודרשמ ל"כנמו לוכשא יולל

 ,ס"ממב היה תודיחיב יאלמה לוהינ לש אשונ
 ךכמ האצותכו ,א"כאל ךייש היה ס"ממ לבא
 היה תודיחיה תואנספא ינותנ לש דוביעה
 הכו הכ ןיבו תויה .המלש הנש לש רוגיפב
 .לדג רוגיפה - מ"רממל ס"מממ רובעל ודמע
 היהש יאצמה תא ונילעה תדחוימ תינכתב
 האוושה יתאצוהו ,רוגיפה םע ס"ממב םושר
 השמל יתאב ,םויה ומכ רכוז ינא .הבצמל ןקת
 חודה תא חתפ אוה ,א"גא שאר היהש ,ןרוג
 רוגחב טיבה .רוגח שפיח אוה ןושאר רבדו
 ןופלטה תרפופש תא םירה ,הארש המ האר
 ,לאונמע" :ול רמאו ,ישאר הקפסא ןיצקל
 רוצעת ,רוגח ליבשב תוריל ףלא 375 ךל יתתנ
 ".שדחמ ךתא תבשל הצור ינא ,רבדה תא
 -ירה תא ולטבי תוליחהש יתשקיב ןמזב וב
 ,םושירה תא ולטיב תוליחה ןכאו .םהלש םוש
 דוגינב היה הז ,ישאר הקפסא ןיצקל טרפ
 ןיצק לע םג לבא ,לופכ םושיר ריאשהש א"חל
 אוה םימיה דחאב .ונרבגתה ישאר הקפסא
 -ירה ןיב םימאות םניא םינותנה :יל רמאו אב
 האוושה ונכרע .בשחמה תמועל סיסבב םוש
 םינוכנ ויה 90%7מ הלעמל ,םימושירה ןיב
 י"ע םושירה לטוב ךכמ האצותכ .בשחמב
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 ךכב התיה תפסונ היעב .סיסבב םושיר תנוכמ
 ,םינוכנ ויה אל תודיחיל וריבעהש םינותנהש
 םושירב הנשמ הלעמל לש רוגיפהמ האצותכ
 יאש יל רמא ןוגרא תקלחמ להנמ .ס"ממב
 .םושירה לכ תא לטבל ךירצ ,ךכ דובעל רשפא
 ,המדאה תא יתשרחו מ"רממל הרזחב יתרזח
 .היעבה לע םירבגתמ ךיא יתבשח קרו
 :ןל יתרמאו ,א"גא שארל יתסנכנ דחא םוי
 ךרד שי לבא ,םינוכנ אל תודיחיב םינותנה
 םינותנהש הארוה ןת .םהילע רבגתהל תחא
 ול שיש ימ .תועובש השש דועב לחה ,םינוכנ
 הבושתה .ןקתישו ד"ברמל אוביש ,תונעט
 ליבשב ךירצ התא המ .לבקמ ינא" :התיה
 ,םישנא ד"ברמל תתל ךירצש יתרמא "?הז
 -יחיל שיש תוגשהה תא טולקל ולכויש ידכ
 בשחמה ינותנ ויה תועובש השש ךות .תוד
 .םינוכנ
 -יר ןונכת לש הלוחכ תרבוח התיה ונתושרב

 ונלעפתה דימת .יאקירמאה רשקה ליח םוש

 תאריב הילע ונלכתסה ,תאזה תרבוחהמ

 הב אורקל לבא ,םילגלג הברה םש ויה .דובכ

 .היגולונימרטה תא יתרכיה אל יכ ,השק היה
 ,תאז תוארל ךלא ב"הראב היהאשכש יתעדי
 יתשקיבו ב"הראל יתעסנ 1963-ב .היה ךכו
 ליחב רוקיב יל םאתיש יאבצה חפסנהמ
 סיסבה ,ינקרטלל יתעגה .יאקירמאה רשקה
 הממ יתעתפוהו ,תרבוחה תא וקיפה ובש
 -ימחב ונישע ונחנאש ןוכדעה תא .יתיליגש
 םה .םיכלהמ 23-ב םישוע םה םיכלהמ הש
 םהלש ס"ממהמ בשחמל ועיגהש םישנא ויה
 םשמ יתאצישכ .הדובעה תטיש תא וניש אלו
 םימדקתמ רתוי הברה ונחנאש רוריבב יתערי
 רבכ יל היה הרזח יתרזחשכ .אשונב םהמ
 יתטלחה םימיה דחאב .המידק תכלל ץמוא
 הז המ .םוזי קופינ ארקנש אשונ רצוי ינאש
 לכל ןתונ יטמוטוא קופינש םוקמב ?םוזי קופינ
 לכ יבגל הארוה ליחהמ לבקמ ינא ,רסחש ימ
 ,הדיחי לכל יאלמ םלשוי זוחא הזיא יפל טירפ
 הרקב ונגשיה תאזכ הרוצב .םוריח ינסחמל
 .תודיחיה ןיב תקדוצ הקולחו
 ישאר האופר ןיצק ילא אב םימיה דחאב
 ותואב לוכי התא ךיא ,ןיבמ אל ינא" :רמואו
 ליח לש תוניטרצנוקו לער להנל םושיר
 תאש ול יתרבסה "?בברעתמ אל הז .הסדנה
 ליח ,לער לע להנמ אוהש חוקיפה ותוא
 רבוע הז ךכו ,תוניטרצנוק לע להנמ הסדנהה
 .םויה דע
 -רהל יתשקבתנ םימיה דחאב ,ןורחא רופיסו
 ותואב ךירדמה .בשחמה אשונב מ"ופב תוצ
 -צרהה רמגב .דוקיפ ףולא ךכ רחא היה תווצ
 :יל רמא אוהו ראשיהל ודי לע יתשקבתנ הא
 ונחנא לבא ,בשחמה הז המ ןיבמ ינא ,הארת"
 ,בשחמ ונל היהי םא .םירותלאב דבועש אבצ
 לע רבגתנ אל ונחנאו ,רתלאל ונל עירפי אוה
 אוהש ול יתרבסה "?רמוא התא המ .תויעבה
 ילבמ הקפסאב םירותלא עצבל לוכי אל
 ךיא ,תיסלק המגוד וז .םינותנה תא תערל
 .איהה הפוקתב בשחמה לע וטיבה

 וננח הכימ
 הארנ .ישיא ןפואב יתוא ןיינעמ הזה אשונה
 המר הזיאב תעדל איה הלודגה המכחהש יל

 -ירצ ונייה ונחנא םא .םירותלאה תא ליעפהל
 םירותלא םתוא תא ליעפהל םויה םיכ



 .הקוצמב ונייה ,הנש םישולש ינפל וליעפהש
 ךירצ ,הנש םישולש ינפלש םירותלאה תא
 -עלו ,רדוסמ דובעלו בשחמל סינכהל וישכע
 יא .ההובג רתוי הברה המרב םירותאל רוב
 .תומרה לכב םירותלא עצבל רשפא

 ןויקיק יכדרמ
 םיאשונב לבא ,םויה םג םימייק םירותלאה
 .םירותלאב םתוא להנל ןתינש

 ריאמ
 לש האצות ןינע לש ופוסב םה םירותלא לבא
 .תוטלחה תלבק תכרעמ לש ,תוטלחה

 יננח הכימ
 תתל הדוקנ וזיא דע ,יתרמאש המ קוידב הז
 -של םדאל תתל הדוקנ וזיאמו ,טולשל רדסל
 .דוגינ שי .טול

 לרק
 וזיאב ,עדימה סיסב והמ ימצע תא יתלאש
 השענש שומישה תדימ המו רצונ אוה הרוצ
 .תוטלחהה תלבק ךילהתל םדאה ידי לע וב
 השיגה תא הבר הדימב ועבק הלא םילוקיש
 .תובשחוממ תוכרעמ חותיפל ילש

 ריאמ
 יפכ ,יוגיהה תדעווב ,תרחא תיוז רכוז ינא
 -יצה .ל"כטמרה ןגס תחת ,םויה הזל םיארוקש
 םילגוסמ ונחנא םויהש ורמאו ךרעמה תא וג
 לבא ,תוחוד קפסלו םיטירפה תא םושרל
 ןטק גרוב .םושרל המ טילחהל םיכירצ ונחנא
 לוכי אל קנטה וידעלב לבא ,טנס הלוע קנטל
 הצלוח .בוריקב רלוד הלוע םושירהו ,זוזל
 םכיס ןיבר קחצי .בר ףסכ הלוע תאז תמועל
 ןכל ,םורע םג םחליהל לוכי ילארשיה לייחהש
 תאזה הרוצב .םיגרבה תא םימשור ונחנא
 .אשונל אשונמ ומדקתה

 ןויקיק יכדרמ
 הנומתה תא םכל ריבעהל תוסנל הצור ינא
 רבד התיה ל"הצב בשחמ תדיחי .יתייח הב
 ?התוא ךירצ המל .הז המ עדי אל דחא ףאש
 -יטח התא ,יל דיגת :םעפ אל התיה הלאשה
 ונחנא םתֶא יכ ?הקלחמ התא ?הדגוא ,הב
 הצורו רז ףוג הזיא אב הנהו ,דובעל םיעדוי
 -דוי אל ונחנא זאו .תאזה תכרעמל סנכיהל
 אוה םישנא המכ .ול תתל בכר ילכ המכ םיע
 .הלהנימ לש לדוג הזיא ,ךירצ

 זרא רזעילא
 ונישעו ןהכ דוד םעו ןויקיק םע ונבשישכ
 ונעגיה ,מ"רממב ךירצ םדא חוכ המכ בושיח
 לש ןקת זא ונל היה .שיא 27 ךירצש הנקסמל
 יתכלה .ינאו הדיקפה ,דוד ,ןויקיק ונייה .השש
 לע ותיא יתבשי ,דלפ יתמ ,מ"תמ שאר לא
 תא ךל ןתא ,רדסב" :רמא אוהו תואלבטה
 בותכל ורמגתשכ ושעי םה המ לבא ,םישנאה
 "?תוינכתה לכ תא

 ןויקיק יכדרמ
 ל"הצו הגירח הדיחי התיה מ"רממה תדיחי
 חכ ינקת תניחבמ הילא סחיתהל ערי אל
 םע יתאב הנהו ,ךכל הוולנה לכו םדאה

 תדיחיל מ"רממ תא ךופהל ,תפסונ העצה
 לכש התיה ךכל תועמשמה רשאכ ,ךמס
 תא םלשל בייח מ"רממ יתורישב שמתשמ
 לש יפסכה ץעויה י"ע עבקנ ריחמה .הרומתה
 הזב ואר ל"הצב .מ"רממ שארו ל"כטמרה
 .םייקהמ הגירח
 מ"רממ עיפוה ןוחטבה תכרעמ ביצקתב
 םוכס ולצא ןיירש ףגא לכ רשאכ ,ספאב
 .מ"רממב םיתוריש תלבק אשונל םיאתמ
 הל ונארקש ,מ"רממב ןרק הרצונ וז הרוצב
 -ורד תועקשה ושענ וזה ןרקהמו ,תחפ ןרק
 .מ"רממב תוש
 תדוקפל ריבעהש םיפסכה תא רמגש ףגא
 -עה םא אלא ,םיתוריש לבקל קיספה מ"רממ
 תכרעמה תרזעב .וז הרטמל ףסונ ףסכ ריב
 לבקמו תויה .בשחמה לש ליעי לוצינל ונעגיה
 ,שומישה תא קידצהל היה בייח םיתורישה
 היה בייח ,שמתשמה ,אוהו ונממ אב ףסכה
 -עמב וז האצוהל תתל תופידע וזיא טילחהל
 יכרצל ןרקה יפסכב שומישה .ולש תכר
 השענ ,מ"רממ תבחרה וא שודיח ,תועקשה
 -מרה לש ילכלכה ץעויה לש הטלחה רחאל
 .ץילממב יכונאו מ"גא שאר ,ל"כט
 ,יל"הצה ןוגראה תניחבמ תיתיעב הדיחי ונייה
 ל"כנמו מ"גא שארמ ונלביקש הנבהה קר
 תתלו ןגראתהל ונל הרשפיא ןוחטבה דרשמ
 -שמו ל"הצ ימרוגל םישורדה םיתורישה תא
 .זווחטבה דר
 ועיצה דחא םוי .דויצה אשונב םג תויעב ויה
 בשחמ ,קיטמ'גו בשחמ ןוחטבה תכרעמל
 ועיגהו ךכל יתדגנתה .הרומת אלל ,ידבש
 ילב בשחמ םכל םיעיצמ דציכה ,תותליאש
 ?ולבקל םיברסמ םתאו הרומת
 -יש תתל ונדועיש ריבסהל ידכ השק יתדבע
 .ףסונ בשחמל הנכות חותיפב קוסעל אלו תור
 קסע ןמציו ןוכמ רשאכ ומצע לע רזח רבדה
 דצמ לודג ץחלה היה םעפה .םלוגה חותיפב
 .הישעתהו רחסמה דרשמו ןמציו ןוכמ
 חתפל אל אוה ונדועיש רבסהו רוזח יתרבסה
 .ךכמ רתוי אלו עדימל ר"חיב ונחנא ,תיתשת
 .תותבשב הדובע אשונב וליפא םינוש ונייה
 -דהל המוד בשחמה תקלדהש ןעט ןרוג ברה
 לע םיצחול - הפק השוע - רוטלוקרפ תקל
 ריבסהל תושק יתלמע .ןכומ הפקהו רותפכ
 -חמה תקלדה תעב תורוק תולקתה ברימש
 תא הענכש ןיברמ יתלביקש הכימתה .בש
 בשחמל רוטלוקרפ ןיב ןוימדהש ןרוג ברה
 .ברעממ חרזמ ומכ קוחר אוה
 .תפרצב רושק ףסונ רופיס
 -מל וצר אלש םיאקירמאה לע סעכ לוג-הד
 רתוי דועו .006 6600 בשחמה תא ול רוכ
 לעפמ תא התנק קירטקלא לרנ'גש ךכמ
 -תש דחפ אוה .יתפרצה המג-לוב םיבשחמה
 טילחה זאו םיאקירמאב הלודג תולת ול היה
 תולתהו בשחמ חתפל ןתינ לארשי םע דחיש
 .דרת םיאקירמאב ולש
 דרשמ ל"כנמ לש ורושיאבו תפרצל ונמזוה
 םתיא ונד ,םיתפרצה םע ונשגפנ ןוחטבה
 ןינע ונל ןיאש הנקסמל ונעגהו עובש ךשמב
 .יתפרצ בשחמ ןיידע ןיא םויה םג ,הדבוע
 ,ןוגטנפב ,הקירמאב תובר םימעפ ונרקיב
 .םלצא היה עדיה יכ ,םיאקירמאה תוליחב
 דויצה ינרציל וביתכה םה םיבר םירקמב
 םה םא חתפל םהילע רשא תא הנכותהו

 דרשמ רקיעבו ,ינקירמאה הנוקה יכ םיצור
 םהמ שוכרי ,לודגה שכורה אוהש הנגהה
 תויצקיפיצפסב דומעל םהילע ןכלו ,דויצ
 .תושרדנה
 עיגהלו םדקתהל ונתוא וחירכה םיאקירמאה
 .םיבשחמ ןיב הפש היהת וניניב הפשהש ךכל
 םיטרסב התוול םיקוהה תשיכר :המגודל
 -פסמ ,םיקלחה יטרפמ תא וליכהש ,םייטנגמ
 תא ווילש םיטירפה יאלמ .'וכו יגולטקה םר
 םייטנגמ םיטרסב הוולמ היה אוה םג םיקוהה
 היפ לכב .םאתהב םתוא ונטלק ונאוי
 התושעל ונביוח םיקלח אשונב םיאקירמאל
 -רפהו טרסה הנבמ רשאכ ,יטנגמ טרס ךרד
 י"ע עבקנש המל םיהז תויהל םיבייח וב םיט
 .רחא דויצ יבגל ךכו ,יאקירמאה ריואה ליח
 םיאשונב ונל וביתכה םיאקירמאה השעמל
 -זחא תרוצ ,תומדקתהה בצק תא םיפתושמ
 .םהילא היינפה יכרדו יאלמה תק
 תטלחומ הנבה יאל יתעגה תרושקתה אשונב
 .ל"כטמה יפגא םע ןבומכו ל"כטמרה ןגס םע
 םוקמ ןיא תנוטנטקה ונצראבש התיה םתנעט
 ,רויצ תשיכר בייחש רבד ,תרושקת תנקתהל
 יכ התיה םתנעט .דועו ן"לנ יווק תשיכר
 ןתינ ל"הצב םימייקה הרובחתה יעצמאב
 .םיכרצה לע הנעתש עדימ תמירז עצבל
 וליעוה אל ,ל"כטמב ילש עונכשה יעצמא
 ל"כטמרה ןגס .תונקסמה תא יתקסיה ינאו
 םיבשחמ תשיכרל ןומא ונב ןתנש
 -יפ יבלשב ןמז ותואב ויהש ,םיירוטסיזנרט
 תאז השע אל ,תיסחי המוצע העקשהב ,חות
 .הזה הרקמב
 -מהש ,םיעיגמ ונייהש בשוח ינא ?ונמרת המ
 ונמרת ונחנא לבא ,הזל העיגמ התיה הניד
 םינש רפסמב אשונה תא ונמדיק ,דחא רבד
 -בל םישנאה תא בייח הנכותה רסוח .תובוט
 תכרעמו הנכות בותכל דומלל ,הנכות בות
 .הלעפה

 יננח הכימ

 ,תרכזהש הלעפהה תכרעמ אשונב ,בגא הרה

 ?הבתכנ איה דציכ

 ןרוא סכלא
 בשחמה םע ונשרד ונחנא .ונלש ויה תויחנהה
 י"ע בתכנש תוחוד ללוחמו הלעפה תכרעמ
 סל'גנא-סולב בשי ןהכ יבא .סנייס רטויפמוק
 .הנכותה תא דומללו םאתל ידכ םדרשמב

 ןור המלש
 ,םימיה דחאב .םירבד המכ ףיסוהל הצור ינא
 ,תודבוע אל דחא רוחב לש תוינכתהש וניליג
 רפכמ לארשי לצא קרו דבוע הז םלוכ לצא
 רבד ררבתה זאו ?הרק המ .ץר אל הז ןיקתיו
 ןורכזהו דאמ ליעי היה רוחבה .דאמ טושפ
 5צ5-ל סנכנ ?השע אוה המ זא .ול קיפסה אל
 ליחתהו (וקליפה לש הלעפהה תכרעמ)
 תא וניששכו ,5צ58 לש תודוקפב שמתשהל
 .הצוחה ופע ולש תוינכתה לכ ,5

 ןויקיק יכדרמ
 ,ןושארה בשחמה תא ונינק .ןומאל רזוח ינא
 ונילא עיגהש דעו 1406 210 היה הז רוקמב
 ונעגיה דחא ריהב רקובב .211 וקליפל ףלחוה
 -ירדה לכ לע הנוע אל בשחמהש הנקסמל
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 םינוחנ תרוועקת
 = תימואלניבו תיצדא

 ףוסמ וא ישיא בשחמ לעב

 תוריעה אוה גויחב תנארשי

 ךרובע רתויב לוזהו חונה ריהמה

 ךדרשמב וא ךתיבב ישיאה בשחמה * םע תוחיש להנל לוכי התא +

 50-מ רתוי לא ךתוא רשקמ .םלועבו ץראב םיבשחמ

 .תונידמ םלועב םילודגה עדימה ירגאמ א

 .ןימאו ידיימ ,ןימז אוהרשקה * = ינויח עדימ תלבקל ךינפב םיחתפנ

 .ךקסע לוהינל
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 להק יתורישלו קווישל ףגאה/רוביצ יסחיל הקלחמה ה-5

 מ"עב -- תילארשיה 2 ₪ 1 8 ₪ .

 תיתלשממה םוסרפה תכשל



 תא ריזחהל ,תחא .תועצה יתש ויה זאו .תוש
 ,בושו ,םינויד ויה .212-ה תא איבהלו 211-ה
 ריאשת ,212-ה תא םג חק ,רמא ןיבר קחצי
 .2ווזה תא
 אוה ,וססס וקליפ בשחמ םג וקליפמ ונשכר
 תכרעמ תא בתכו בשיתה אכליז םס .קיר היה
 םישנאה תא החירכה תואיצמה .הלעפהה
 ןימ הזיא היה אל הז .הזה ךרעמל סנכיהל
 אלא ,םויה הנוק התאש ומכ ,הרוחש הספוק
 אלו ,הנכותה תליבח תא בותכל בייח תייה
 ונמדקתה ץראב יכ ,ץעיתהל ימ םע היה
 .םירחא תמועל הברהב

 ריאמ
 .ןמציו ןוכמ יבגל תילילש המינ ןאכ העמשנ
 יל לבא ,סירקפ 'פורפ םע תויעב ויה ונלוכל
 השיגהמו ונממ םימיענ דאמ תונורכז וראשנ
 ,םישנאה בורמ הנוש שיא היה אוה .ולש
 םלבקל הטנו םישנא םע ישיא רשקב השקתה
 .רומח םינפ רבסב

 ןיבר קחציו לוכשא יול ,ןויקוק יכדרמ

 יננח הכימ
 -ודגה םיאקיטמתמה תששמ דחא היה אוה
 .םלועב םיל

 ריאמ
 1954-ב .1959-ב ל"הצ לש ןוזח היה מ"רממ
 -חמה לש קיתעת תונבל סירקפ 'פורפ ליחתה
 ויה הפוריא לכב רשאכ ,ןוטסנירפ לש בש
 אוה .הזה בשחמל ךרע יווש םיבשחמ ינש
 םישנאה םתוא לכו ,תאז תושעל חילצה
 ,מ"רממ תא םיקהל וצילמהו הדעווב ובשיש
 םישמתשמ ויה רבכש הלאה םישנאה לכ
 ףא .דחיב ודבע ,מ"רממל ורבעו בשחמב
 ונייה לבא ,השוע ינשהש המ עדי אל דחא
 םגו .ןמציו ןוכמב רקובב שמחב םתוא םיאור
 ,השדח הישעת םוזיי יבגל ,ןמציו ןוכמ
 -יווה ליבשב ץראב הנושארל הז תא השע
 וליפא ,סירקפ 'פורפ תא ןייצל בייח ינא .קאצ
 הידבשמ ןבדנ אב רשאכ ,ולש ליגרתה יבגל
 ףטח אוה .קיטמ'גווה ,תאזה הנתמה תא ןתנו
 אוה .םלוא ךירצ ינא הז ליבשב ,רמאו ,ותוא
 תא לבא ,םלוגה ליבשב יקנע םלוא הנבו ךלה
 תא הנתמב לביקש ינפמ לביק ביצקתה
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 וקחישו ,הניפב דמע קיטמ'גווהו .קיטמ'גווה

 ונתנ ףוסבש דע .סקירד-סקימ-סקיא ותיא

 ידכ ,עבש ראבב ינכטה ס"היבל הנתמב ותוא

 דמלל ידכ .םיביכרמב ושמתשיו ותוא וקרפיש

 יביטרטסינימדא ןוזח םג לבא .םישנאה תא

 .יאקיטמתממ אב הזכ

 ןרוא סכלא
 ינא .הירוטסיהמ היטס תצק הפ שיש יל המדנ
 בשוח ינא .רמא ןויקיקש המ םע םיכסמ
 רוד אל ,ךוניחה הז מ"רממ לש הלודגהש
 ,ללכב בשחמ ישנא וא ,םינתינכות לש דחא
 .םויה דע תורודה לכ תא אלא

 דוכמ ואב ,ילנויצנבנוק דויצ ירחא ,ב"הראב

 -שה תליחתו םישימחה תונשב .תויעדמ תונ

 ב"הראב לודגה ינוכימה חוכה בור ,םיש

 םינותנ דוביע תדובע .תיעדמ הדובעל הנפ
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 .תמייק התיה

 ונייה הזבו ,הזה דעצה לע ונגליד ונחנא
 קר היה םצעב הפש ינפמ ,המידק הברה
 -זש יפכ קאציווהו ,תיעדמ הדובעל קאציווה
 לע ובתכ ,רלבמסא ול היה אל וליפא ,יל רוכ
 לודג יבושיח חוכ .א.ז .ירניבב הביתכ תונוכמ
 .7ס97ו 704 לע ודבע הקירמאב .ול היה אל
 -יחבה תא םירכוז םתא םא .ו-קאבינויה היה
 -יולטב ירה ,רואהנזיא לש תונושארה תור
 עיפוה ,תוריחבה תואצות רודיש תעב ,היז
 בשחמה .קאבינוי מבי בשחמה עקרימה לע
 .היזיולטב קאבינוי ול וארק לבא מבי לש היה
 -ראפ םינותנ דוביע בשחמ היה 1 קאבינויה
 .םיקסיד םעו דחוימ ןורכז םע ,סנלסקא
 םע םייעדמ םיבשחמ ויה םיליגרה םיבשחמה
 ונחנא .םירפסמ ונחט ,ודבעו ,הלודג הלימ
 ,ונחנא ןכלו ,תאזה הניחטה לע םצעב ונגליד
 הרוצב ,םינותנ דוביע ונלחתה ,מ"רממב
 ךשמהכ אל ,""'1ת!טזומגזוסמ 5+%ז1טחו '-כ ,הנוכנ

 האצותכ אלו 0 76-5צ910חו ךילהת לש

 ןכלו .הקירמאב ושעש יפכ תיעדמ הדובעמ
 .תופי תודובעל ונעגיהו רוד ונצפק
 היה המכ דע שיגדהל ,ףסונ זוירוקכ ,בגא
 -לדליפב ,םיוסמ עגרב ןויקיק .הלחתהב לכה

 ידבוע

 .תונקל יל הרוהו ,רלוד יפלא המכ יל ןתנ ,היפ
 .הדיחיל רחא ידרשמ דויצו הביתכ ירישכמ
 -לושה בושיחה תנוכמ ,"ןדירפ"ה תא יתאבה
 יתינק .זא רתויב תמדקתמה תינכימה תינח
 םיסיטרכ יתינק ,םירקרַמ יתינק ,תוימוג
 םש ויה .תוסטרכ תרימשל םישק םייטסלפ
 עמש אל ץראב דחא ףאש םיטירפ תורשע
 .םהילע

 ןויקיק יכדרמ
 גשומה תא עמש ןוירוג-ןב ,דחא ריהב רקובב
 המ תעדל הצור אוהש טילחה אוהו ,בשחמ
 ,ןמציו ןוכמל דרי ,ויקוסיע לכמ הנפתה .הז
 תא שריי בשחמה םאה ,התיה ולש הלאשהו
 אוה בשחמהש ול ריבסהל ונילע היה ?םדאה
 .זא הנבנש בשחמל םלוג םשה אב הזמ .םלוג
 םדאה ןיב המ ול ריבסהל השק יד ונלמע
 .אשונל בר ןמז שידקה אוה .בשחמל

 לרק
 רעטצמ תצק ינאו ,הזה שגפמה לע חמש ינא
 דויצ לעו בשחמה לע דאמ הברה ונבכעתהש
 תוכרעמה לע ידמ תוחפו ,םינוש םיגוסמ ינכט
 ונמרג הלש הסיפתה יונישו ונדבע ןהילעש
 -רב מ"רממ לע םילכתסמ םא .ונלש םיפגאב
 וק גיצה מ"רממ יליבשב ירה ,הרוחא היא
 רובע רחא הבשחמ ןוויכו שדח הבשחמ
 תלבקו תויעב ןורתפל שורדה עדימה סיסב
 -יצוהו לודג בשחמ וחקל מ"רממב .תוטלחה
 -דקאה ןמ חתופ ןרובעש תוכרעמה תא וא
 ורבע תיאבצ הדיחיכ .םוי-םויה יכרצל הימ

 הפולחת םע ,םישנא לש לודג רפסמ מ"רממב |
 ידי לעו רובע שכרנש עדיה .תיסחי הריהמ

 רבע ןרובעש תוכרעמה ,בשחמה
 תוכרעמה לע שגדה תא םש ינאו ,בשחמה
 הבר תויביסנטניאב וצפוה ,דויצה לע אלו
 .רחא ףוג לכב רשאמ רתוי הבר תוליעיבו
 עוקת ראשנ ידרשמ ןוכימל זכרמה ,הדבוע
 תודיקפל וכייתשה וידבוע יכ ,הכורא הפוקת
 .הזב ךורכש המ לכ םע ,תיתלשממ
 -תל וסנכנש םויה ושיגדה תוילוחה ישאר לכ
 ונצלאנ ונלוכ .םדקומ עדי אלל בשחמה םוח
 ונדמל .דימתמ ץחלבו ,הישע ידכ ךות דומלל
 -לשה ונישעו ,הווהה תא אלא ,רבעה תא אל
 ונשרדנש קר אל ,ןכלו .דיתעה יבגל תוכ
 םג םא יכ "81416 0[ מש /\זז"-ה תא טולקל

 רוזחיאו ןוסחא) ילש חטשב .ותוא רוציל
 םיעבשה תונש דעש עדי סיסב ונרצי (עדימ
 ינא .םלועב םיליבומה ןיבמ היה תורחואמה
 םירחא םיאשונ יבגל ןוכנ םג הזש בשוח
 החלצהה תאז .מ"רממב הנושארל וחתופש
 םג ןבומכ םרת הלש ,מ"רממ לש הלודגה
 .אלמ יוטיבל וב אבש ידוהיה חומה

 יננח הכימ
 מ"רממל העיגהש םיריעצה םישנאה תצובקב
 התיה .דאמ ההובג תוכיא תמרב םישנא ויה
 הנוצק תוגרדב םיאדותע לש הלודג הצובק
 ועיגהש םישנא ויה רתוי םיקיתווה .תורטוז
 אל ,ןרס וא ןרס-בר תגרדב ,םירחא תוליחמ
 הקיטמתמ ודמל אל םה .עקר ותואמ
 -יגהו ,יאבצה םוחתב ומדקתה ,הטיסרבינואב
 .מ"רממל וע
 ךוכיח היהש התיה ונתשוחת תמיוסמ הדימב

 35 ט"משת ןושח 1988 רבוטקוא "בשוח השעמ"



 -עמל ומיאתה םיריעצה אקודש ינפמ ,םיוסמ

 םהב םיריכבהו םירגובהו ,וזה השדחה תכר

 .םינוש םירבד ושע

 3 ןולא לאיחי
 תוסינב וקסע םה ,םינחוב ויה םיניצקה

 ימישרתל תוילהנימה תויעבה לש הרדגהבו

 רצונש המ .רתוי אלו ןאכ דע - םייללכ המירז
 הלאה םיריעצהש ,ןיינעמ בוליש היה הפ
 תחקל ועדי ,הנכותהו בשחמה דצמ ואבש
 תפשל םתוא םגרתלו המירזה ימישרת תא
 .םינוש םירבדב וקסע םה .הנכותלו בשחמה

 . לרק
 לאיחי .ןוכנ הז תא רידגה לאיחיש בשוח ינא
 תפשל תאזה השיגה תא ונמגרת יכונאו
 סרוקה תא ונכרעו ונרביח 1965-ב .השעמ
 סרוקה .תוכרעמ יחתנמ לש ץראב ןושארה
 סרוק היה הז. .רומדת ןולמב םייקתה
 םבור ,מ"רממ ידבוע ויה אלש םיפתתשמל
 הלשממ ידרשמב דואמ םיריכב םידיקפ
 להנמ ,םיביצקתה ףגא להנמ ןוגכ ,םינוש
 ויגשיה לכ םע ,הזה סרוקה םג .דועו סכמה
 -חימה םוחתב הירוטסיה השע ,ויתואיגשו
 תא ומיקהש םישיאה וחמצ ונממ .בוש
 ונממו תויתכלממה תובשחוממה תוכרעמה
 -רעמ חותינל תילארשיה הדוגאה החמצ םג
 בייח אל בשחמב קסועש ימש ונחכוה .תוכ
 ןויגה םע אלא הקיטמתמ רגוב תויהל אקווד
 .וב טולשלו אשונב בלתשהל ןתינ ריבס

 ןויקיק יכדרמ
 לש הזה בכרהה .ץיפיאש דחא רבד היה
 וא םיאמדקא םישנא תמועל הדש ישנא
 לכשכ ,םהינש ןיב שגפמה .ךרדב םיאמדקא
 .הברה םרת ,ולש יפיצפס עדי איבמ דחא

 םידק םייח
 ינא ,הלעמ הכימ התאש תיפיצפסה הדוקנב
 .דיגאש המ תא תמאל לכות התאש בשוח
 אל ינא .ינשה הצקהמ הז תא תוארל תלוכי
 ההז התיה א"כא תילוחב הנומתהש חוטב
 םג ,לכ םדוק לבא .תורחא תוילוחב הנומתל
 אל ,חטשהמ ואבש םיניצקה לש גרדה
 םקלח .םיריעצ םישנא ויה םבור ,הדותעהמ
 רחא לולסמב א"כאל ועיגהש םיאמדקא ויה
 םהשכ .(מ"רממל הטיסרבינואהמ רשי אל)
 ןיבל םניב קתנה וא קחרמה ,מ"רממל ועיגה
 הדותעה תרגסממ ואבש |םיאמדקאה
 היה אל ,רכוז ינאש המכ דע ,תיאמדקאה
 ,היממור ,ריתע יבצ ,ראפ באז .שממ לש קתנ
 לבא ,יאמדקא היה אלש ידרו יבצ וליפא וא
 םלוכ ,חותפ שאר םע ,תיסחי ריעצ םדא היה
 ילוא) תובהלתה הברה םע ןינעל ואב
 םיטסינוכיתה אקוד לבא ,תוחפ םיאדותעה
 םע ואב תיאבצה תרגסמהמ ואבש םיניצקהו
 היהש רכוז אל ינא .(ןיינעל הבר תובהלתה
 .םילודג םיחתמ ויה הז עקר לעשו ,קתנ ונל
 יל המדנ .םירחא םימוחתב םיחתמ ויה ילוא
 .הז עקר לע היה אל הזש
 תונמדזהה תא ןייצל ינוצרב ,הזל רבעמ

 חתפל םיריעצ םישנאל הנתינש תורשפאהו

 םג) םיריעצ םישנא כ"הסב ונייה ונלוכ .המזוי
 ,(םיטסינוכיתה םג ,םיאדותעה םג ,םיניצקה

 ,םידמוע ונחנא המ ינפב ונעדי אל ונלוכו
 תרגסמב .המזוי חתפל ןתינ םישנא הברהלו
 תודיחיב ילואו) ונינפב ודמעש תומישמה

 -לוחב רשאמ רתוי דוע מ"רממ לש הנכותה
 ,סכדנואסה םדוק רכזוה .תומזוי וחתופ ,(תוי
 ויה אל םנמאש ,!.ח63ז ?זסקזגחוחווחק רכזוה

 םישנאל הנתינ .ונישעש םייזכרמה םירבדה
 םרת הזש בשוח ינאו ,המזוי חתפל תורשפא

 םע םישנא לש הרומגה תוהרזהה תדימל םג
 חתפל ולכי םישנאש הדבועה .ושעש המ
 םיבושחה םימרוגה דחא התיה ,המזוי
 תשיכרו עדיה לש הריהמה תוחתפתהל
 .עדיה
 ילוא .תודוקנ המכ דוע לע רובעל הצור ינא
 ונדביא ,תחא .םירזומ םיקירט ונל השוע ןמזה
 ןמז הברה רבע ,תינש .הנתשה ועבצו ,רעש
 בשוח ינא) םירכוז אל ונחנא ילוא .זאמ
 אל םיפידעמ הנווכב קלחו ,םירכוז אל קלחש
 הפוקת התואב ונלכא כ"הסב לבא ,(ריכזהל
 םיחתמ דאמ הברה ויהו ,ץצח דאמ הברה םג
 קלח ןיב תוחפל ,הפ םיבשויש םישנאה ןיב
 .ץוחבמ םישנא ןיבל וניניב םגו ,םהמ
 לש תולאשה ויה הפ ולעוהש תולאש הברה
 םיבשחמ לע םיכלוה ויה ול היה המ ."ול*
 לש ןינע הז ?יזכרמ בשחמ םוקמב םייפגא
 לע וכלהש הדבועהש חינמ ינא .תויצלוקפס
 התוא לש היגולונכטה לש הנורחאה הלימה
 -יקל דאמ תיניצר הפיחד הנתנ יאדו ,הפוקת
 וזה הנורחאה הלימלו ,ץראב בושחימה םוד
 תכלל היה רשפא יא הארנכ .היגולונכט לש
 .ליח וא ףגא לכל דרפנ יאמצע בשחמ לע
 תצק היגולונכט לע םיכלוה ונייה ול ,ינש דצמ
 םיבשחמבו ,הפוקת התואב תמדקתמ תוחפ
 הברה ונמצעמ םיכסוח ונייהש ןכתיי ,םידרפנ
 ןורתפלש תויהל לוכיו ,ךרדב היהש ץצחהמ
 ודמעש רצק חווטל תויפיצפסה תויעבה
 ונעגיהש יפכמ רתוי רהמ םיעיגמ ונייה ונינפב
 .ונכלה הב ךרדב
 רשפא םיחקל הזיא ךירעהל ןויסנ שי םא
 תומרב םיחקל קיפהל רשפא ירה ,קיפהל
 חקל קיפהל רשפא ללכב םא קפס .תונוש
 הלא) ונחנא םא קפסו .ןמז לש הזכ קחרממ
 -דזה ונל היהת (ןחלושה דיל ןאכ םיבשויש
 יכ ,הלאה םיחקלה תא םשייל םעפ יא תונמ
 תימעפ-דח דאמ היצאוטיסב זא ונייה ונחנא
 רישכמ תסנכהל םידע ונייה .תדחוימ דאמו
 ירמגל שדח םוחתב ,השדח היגולנוכט ,שדח
 דוע ונתאמ ימלש ,בשוח אל ינאו ,ץראב
 -וקנב וא ,הזכ תמוצב דומעל תונמדזה היהת
 ןמזב בשחתהב דחוימב ,תאזכ הנפמ תד
 שי םא לבא .םדקתהש ליגב רמולכ ,ףלחש
 יל המדנ זא ,םייטנבלר ןיידע םהש ,םיחקל
 םויה תמאב יכ .רתויב תיללכה המרב קרש
 אל וליפא ינא .םיבושח ךכ לכ אל םיטרפה
 -בזעשכ דבע אל דוע המו רבכ דבע המ רכוז
 -יחיה תא יתבזע ינא .1965-ב הדיחיה תא ית
 :הפ םתלאשש הלאשב .לוכסית הברה םע הד
 היה םרובעש םישנאה םע רשקה היה ךיא
 ,א"כאב תוחפל ?הדובעה תא תושעל ךירצ
 םירבדה דחא .תומוצע ויה תויפיצה ,תרמצב
 אוה בשחמ תסנכהב תובורק םיתיעל םירוקש
 הצורש תרמצב הלעמל והשימ שי .ךופה רבד
 .המ ליבשב קוידב עדוי אל אוהו ,בשחמה תא
 הינשה הרושה לכו ,בשחמה תא סינכמ אוה
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 אל ונלש בצמה .תומחלמ שי ,ותוא הצור אל
 תא וצרש ,היה א"כאב ונלש בצמה .הזכ היה
 -על היה ונלש ישוקהו תויפיצ ויה ,בשחמה
 ךא ,םידוהי תומחלמ ויה אלש אל) ןהב דומ
 .(בשחמל תודגנתה לשב אל
 אלו ,דימתמ ץחלל םינותנ ונייה הז ןיינעב
 -גרה התיה תוחפל יל .תויפיצב ונדמע דימת
 םיכירצ ונייהו ;םיבזכאמ ונחנא םצעבש הש
 רתוי תושעל ,רהמ רתוי תושעל ,רתוי תושעל
 ןויסנה טעמ תאש חוטב אל םג ינא .בוט
 - ונתושרל דמעוהש ןכומה ןמ עדיה טעמו
 .יוארכ ונלצינ
 ,הפ ושיגדהש הדוקנה .ס"ממ תא הפ וריכזה
 אלשו ,ס"ממ ילב מ"רממל וסנכנש בוטש
 הזש בשוח ינא .ןינעה תא ולהינ ס"ממ ישנא
 ןפואב תוחפלש בשוח ינא ןיידע לבא .ןוכנ
 ןויסנה תא רתוי לצנל היה רשפא ,יטרואת
 םילכתסמ ויה ול ,ס"ממ ישנא לש רבטצמה
 ףצרה לכ תא ,המגורל .הנוכנה ךרדב וילע
 בלשמ רבעמב תוקידבהו ,הטילק תקידב לש
 רבעמב תורקל לוכי המו ,והנשמל דוביע
 ,םוי-םוי ולכא םהש םיאשונ - בלשל בלשמ
 לוכי .םהלש הדובעהמ 90% היה הז םלצא
 לבא ,30% קר תויהל ךירצ הז ונלצאש תויהל
 םישולשב לפטל ךירצש השקה ךרדב ונדמל
 ס"ממ ישנא לש ןויסנה תרזעב .הלא זוחא
 .הז םוחתב תורצ הברה ונל ךוסחל ונלוכי
 דמשו ,ונגשיהש בושחה רבדהש בשוח ינא
 דאמ םדקומ דעומבש אוה ,וב םרת מ"רמ
 ונסנכנ ,םלועב וזה היגולונכטה תסינכב
 תאז .עדי ונצפהו ונרבצו ונחתיפו ,חטשל
 ,אשונל וסנכנש םיריעצה םישנאה תוכזב
 תורשפאה תוכזבו ,םיבר םיריעצ םישנא
 סכנה הז .המזוי חתפל הלא םישנאל ונתנש
 מ"רממ לש הלודגה המורתה וא לודגה
 תוחפ רבכ הז םויה .תובר םינשל הזה חטשב
 םג אשונה תא םידמלמ םויה .שגרומ
 הז תא ודמיל אל זא .הטיסרבינואב
 לש דיחיה רוקמה היה מ"רממ .הטיסרבינואב
 .ץראב ןויסנו עדי

 ןולא לאוחי
 בשחמ םעפ יא וניארש ילב בושחימב ונקסע
 .תויוחתפתה לעו תולוכי. לע תורוב ךותו
 -וקמ תא יתאלימ ינאו ץראב היה אל ןויקיק
 ןוכמב הבישיב יתשק םע דחי ,המ םושמ ,ומ
 .1401 מבי בשחמ תונקל הצרו אב ץרג .ןמציו
 עויסה ינאשכ ,יתשק םע דחי ,היה ידיקפת
 ול רמולו ,ףקות לכב דגנתהל ,ולש ינכטה
 תנידמ לש היעבה לכ תא רותפי מ"רממש
 ,ל"הצ דחא שילש ,ן"מא דחא שילש :לארשי
 תנידמ תיעב תא רותפי ןמזהמ דחא שילשו
 .ונייה םייביאנ המכ .לארשי

 ןרוא סכלא
 עיגמ היה ,מבי בשחמ זא םינוק ויה םא
 ומכ תילנמונפ אל ילוא הנכות םע בשחמ
 ויה .הנכות םע בשחמ עיגמ היה לבא ,םויה
 .םיסרוק טס םע מבי לש םיחמומ םיעיגמ
 היה אל ,תונכית הפ םידמלמ ויה םייעובש
 ,ירמגל קיר בשחמ םע ונל הרקש המ הרוק
 ינא .הכרדהו הנקתה ילהונ וא הנכות אלל
 דמילש ינפמ ,הבוטל דאמ היה הזש בשוח
 .םילגרה לע דומעל ונתוא



 . ריאמ
 םינש רבכ יל שיש םשורל קוזיח םויה יתאצמ
 חותינ לש הרותה לכב הריפכ ןימ - תובר
 תדיחיב םיגרדה לכב בוביס בייחמה ,תוכרעמ
 -וליח לכ תא רשיימש ףוג תמקהו ,שמתשמה
 בשחמב הדובעה תינכת תא עבוקו תועדה יק
 .תטרופמ הרוצב
 -ובק ויה מ"רממב ינפל ודבעש תוצובקה לכ
 ,תושירדה תא ןמצעל ועבקש תונטק תוצ
 -עיתה אלל ןתוא ולטיבו בשחמ תוינכת ובתכ
 תיסופיטה הצובקה שארב .םירחא םע תוצ
 אוהש ינפמ םשל חלשנש םדא דמע מ"רממב
 שורד המ עדוי ,םישמתשמה יריכב ןיב היה
 ויה תוצובק יתש קר .עצבלו טילחהל ךמסומו
 םייח .ןרק לרק לשו םידק םייח לש ,תונוש
 ושרד ןכל ,ס"ממ לש ךשמה השעמל גציי
 תומדקתה הווהתש ,דאמ הדבכ תינכת ונממ
 .תישממ
 וילע היה .םיטרפה תא ריכמ ינא לרק יבגל
 תוקלחמ רסירת יצח לש םנוצר תא עצבל
 .עדימ תסטרכ הלהינ ןהמ תחא לכש ,תונוש
 עא תנכוממ תסטרכ ךורעל התיה הנווכה
 טלחוה םייפוס ןיא םינויד ירחא לבא ,הד
 -תש ,תוחוקלה דחא לש היסיטרכה תא ןכמל
 שרד חוקלה .תדחואמה תסטרכל סיסבה היה
 אל יאדוו ,תוחפ דחא אל ,עדימ תורש 0
 היה .דבלב תודש םירשע לע ססובמ לדומ
 תוטישה דוחיא תארקל םואית תבישיב ךרוצ
 דע ליחה שאר ןגס לצא םעפ ונבשי .דיתעב
 רמא דחא .םיריכב םיניצק ינש םע תוצח
 ,קיספ-הדוקנב םייוסמ בצמ ןייצמ אוהש
 -וקנב שמתשהל םיחרכומש שקעתה ותימעו
 ,תועש שש וא שמח וז היעבב ונד .דבלב הד
 .הטלחה ילב הבישיה תא ונמייסו
 ץפקש ימו ,ךבתסה קמועל רקחש ימ ,ןכל
 דומיל ירחא יתבקע .חילצה םיקומעה םימל
 הישעתב הנש 14 ךשמב שמתשמה תושירד
 ,םילהנמה לכ ,םשל יתעגה רשאכ .תיריוואה
 .בשחמה תא וריכה אל ,םירטוזו םיריכב
 .תושדח תוכרעמ תביתכב דאמ ונישקתה
 םילהנמ ונל ויה רבכשכ ,םינש רשע רובעכ
 הז המ ודמלש ,הטיסרבינוא ירגוב םירטוז
 רבד .רתוי טושפ השענ קסעה לכ ,בשחמ
 ןמזה קרפ - ונתושרל דמע אל םעפ ףא דחא
 תיאקירמאה הטישה תא ןייפאמש םינש לש
 ךות תואצות ןאכ הצור להנמ .תללכושמה
 .היצטורל ורות אבש ינפל - הנש יצח

 זויקוק יכדרמ
 לש הקזחאה ישנא תא םג ריכזהל ינוצרב
 םייח חור וחיפהש םה .חכה תנחתו בשחמה
 לש "םינקוזחת רוד ולדיגש םהו "םילזרב"ב
 .בשחמ ינקתמו רזע דויצ ,םיבשחמ
 תא קיזחהל הגאד םישנא לש וז הצובק
 לכב ןיקת בצמב רזעה ּדויצ תאו םיבשחמה
 "ולבקי" םישמתשמהש ידכ ,הממיה תועש
 .תוננכותמה תועשה תא
 -בט ותאו םדק הקימ דמע הצובקה שארב
 ,ב"הראב תומלתשה ותא דחי ורבעש םיאנ
 חכה תנחתש גארש ,בואט םג היה .וקליפב
 .הנממ הפוצמה לע הנעת
 -בקה ינחבמ תכירעו בשחמה תנקתה ךרוצל
 םיאקירמא םיאנכט דויצה םע דחי ועיגה ,הל
 -יבעהלו דויצה תא ןיקתהל היה םתוירחאבש

 .ורדגוהש יפכ ,"הלבק ינחבמ" ור
 השוריפ הלקת יכ עבקש יאקירמא יאנכט היה
 זאו ,ףפור עגמ שיש וא ומוקממ זז סיטרכש
 ,םיסיטרכה לע קפודו יטסלפ שיטפ חקול היה
 התיה תאז אלש ןבומכו) הלקתה וזש הוקתב
 -יטרכ ארוקב לפיטש יאנכט היהו .(הלקתה
 .ערוק-ל ךפה ארוקה ולופיט רחאלו םיס
 ינחבמב הלשכנ וקליפש התיה האצותה
 ,הזוחב עבקנש סנקה תא המלישו ,הלבקה
 \ 5 100,000 ךסב
 םיאנכטה ובזע הלבקה ינחבמ רמג םע
 הקוזחתל תוירחאהו ץראה תא םיאקירמאה
 .וירבחו הקימ ידיל הרבע
 וירזועו אוה ."םילזרב" בשחמל ארק הקימ
 הז יכ רוכזל שי .דויצה לע טלתשהל וחילצה
 -ארה ,םירוטסיזנרטמ יונב םיבשחמ דויצ היה
 .לארשיב ןוש
 אצומו בשחמה םלואל דרוי יתייה םימעפל
 חטש ספותש ,טוט6 קזוחזו לע עורש הקימ תא
 םיאנכטה דחאל קעוצ ,םלואה תפצרמ רכינ
 ."וזה הדוקנל וזה הדוקנה תא רבח" ולש
 -חמה םלואל יתדרי רשאכ ,םעפש רכוז ינא
 לעמ םיבלטצמה םיטוח לש תשר יתאצמ ,בש
 הנשיש יל רמאנ הביסל יתלאששכ ,בשחמה
 -רשה שי הקימ תעדלו תמלענו האבש הלקת
 - רמאו הקימ ילא אב ןמז רובעכ .ץוחבמ הא
 זז אוה רשאכ ,ליעפמה אסכמ הארשה שי"
 ."הלקת תירוק ,אסכה לע
 ,ומכ ,םיחוכיוו ןינע יאלמ ויה םימיה ןכא
 תננכותמ הקוזחת לש ךילהתב קיספהל םאה
 -חמה תלועפ תא קיספת הלקתש דע דובעלו
 .בש
 .ולוכ םלועב אלא מ"רממב קר אל ויה םינויד
 םירמאמ האלמ התיה תיעוצקמה תורפסה
 אשונ ,תרחא וא וז הלועפ ךרדב ודדיצש
 .םויה רזומ הארנש
 אל םעפ ףאש םיאנכט .םילודג םימי הלא ויה
 םמצע לע וחקלו ב"הראמ ורזח בשחמ ואר
 לע הברהב התלע ותובכרומש בשחמ קזחתל
 .םויה םימייקה םיבשחמבש וז

 לע תונעל לדתשא ,רוחאל טבמבו םוכיסל
 -זחה םנמאה ,ימצע תא לאוש ינאש הלאשה
 םאה ,ןוחטבה תכרעמל הרומתה תא ונר
 ?דציכו ,הנידמל ונמרת
 :תואמגוד המכ איבהל הסנא
 לבא ,לארשיל עיגמ היה בושחימה אשונ -
 היהש יפכ ,םינש המכ לש רוחיאב יאדוב
 לש םיכרצה .הנידמב םירחא תומוקמב עיגמ
 םידקהל ונתוא ובייח ןוחטבה תכרעמו ל"הצ
 .אשונל סנכיהל
 םיבשחמל רוטסיזנרטה תסנכהש תורמל -
 יתש קר וניארו םינושאר םיבלשב זא היה
 -ילחה ,םימדקתמ חותיפ יבלשב ויהש תורבח
 -ונבה םיבשחמב רוחבל ןוחטבה תכרעמ הט
 .ירוטסיזנרט סיסב לע םיי
 תא חתפל ונתוא הבייח םיבשחמה תסנכה -
 םירישיה םישמתשמל קר אל ,הכרדהה אשונ
 תכרעמב רתויב הובגה גרדל אלא בשחמב
 תתל ונילעש םישנאכ ₪תוא וניאר .ןוחטבה
 רשא תא תעדל םהילעו םיתורישה תא םהל
 .ונתאמ תופצל םילוכי םה
 ומרתש עוצקמ ישנא לש תורוד ונלדיג -
 תא םיאור ונא .הנידמל םויה םג םימרותו

 -שחנ םה םהב ,םיבר םינקתמב מ"רממ ירגוב
 ,הלאכ תמאב םהו ,הלועמה םדאה חככ םיב
 .ל"וחב םג ברה ינובאדל אלא לארשיב קר אל
 םינקתמ תמקהל תודוסיה וחנוה מ"רממב -
 -גודל .ןוחטבה תכרעמ לש תורחא תודיחיב
 תיריואה הישעתה תסינכ לש התליחת :המ
 יבגל ךכו מ"רממב התשענ בושחימה אשונל
 תומוקמב ןבומכו ןוחטבה דרשמ ,ל"אפר
 .ל"הצב םירחא
 תוכרעמב ל"הצל הרישיה הרומתה לע -
 ירבח ודיעיו ודיעה םיילהנימ םינותנ ידוביע
 אשונ תאלעהש רוכזל ונילע .זאד מ"רממב
 םינש 4-5 בייח ונילע ולטוהש םיאשונה גוסמ
 -חמה לש ותאלעהו ונונכת ,אשונה חותינ לש
 םאו ,תמייקה היגולונכטבו םיעצמאב בש
 םיאשונ תולעהל וחילצה זאד מ"רממב יִרבח
 עידצמ ינא ,םויה השענל דוסי םהש םיבושח
 .םהל
 םיירבע םיחנומ ןולימ םויה ונל שי םא -
 -יטהש ,מ"רממל תודוה הז ,בושחימה אשונב
 רכזנ ינא םעפ אל .ל"ז ילארה-ןב ןסר לע ול
 תירבעה ןושלל הימדקאה םע ויעגמב וב
 םייוניכב שמתשהל ונתוא ענכשל ויתונויסנו
 הנומ םעפ היה טלפ/טלק םג) םישדחה
 .(שדח
 וקיסעה ןוחטבה תכרעמ יאשונ קר אל -
 -רדו תויונפ בשחמ תועש לצנל וניסינ ,ונתוא
 קר ריכזאו ,הנידמב םירחא םיפוגל םורתל ןכ
 תא חתפ ,'פורפ םויה ,דנרב יחא .םהמ םיינש
 ותרזעבו !וחשגז קזספזגחוחוחפע-ב שומישה

 .םקשמ ןונכתב םיקשמל רוזעל ונלחתה
 .ונב ורזענ םיקשמ לש רכינ רפסמ
 תא חתיפ ,ןליא-רבב 'פורפ םויכ ,הקיווש .י
 טקיורפ םשב עודיה תובושתו תולאש אשונ
 -ממב שכרש ןויסנה אוה ךכל עקרה .ת"ושה
 .מ"ר
 -תמ תמקה לש ץראב הישעת תוחתפתה -
 שכרנש עריהו ןויסנה ויה הל סיסבהש ,םינק
 .מ"רממב
 ורביד ל"כטמה יפגאל הרישיה המורתה לע -
 .הפ םיחכונה ירבח

 .ךויחב הרוחא טיבמ ינא
 יפכ תומישמה תא ונאלימ
 תאז םיאור ונא ,ונתאמ ופיצש
 םויהל תיתשתה תא ,םויה םג
 וז תיתשת לעו ,זא ונחניה
 ןנכותמהו םויה םייקה הנבנ
 ,תונולשכ םג ונל ויה .רחמל
 ונל היהש ץמואה לבא
 םלועב םגש אשונל סנכיהל
 יוביגהו ותליחתב היה
 תושעל ונל ורשפיא ונלביקש
 תורמל ,ונישע רשא תא
 .תויהתהו תויועטה
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 םדאה חומו בשחמה

 יאנו יבצ תייחנהב ל"ז ]הכ דוד לש ורכזל ברעב מבי י"ע ךרענש חיש-בר

 הניבב ברעה םינד ונחנאש רחאמ :ואני יבצ
 ומש תא ריכזהל אלש רשפא-יא ,תיתוכאלמ
 -וכמו תותוכאלמה הניבה ידסייממ דחא לש
 יקסנימ לע .יקסנימ ןיוורמ - םילודגה הינה
 ,תיגול הניחבמ חיכוה אוהש ,בגא םינעוט הז
 -וכממ אלא ,םיפוקמ אל אוה םדאה אצומש
 11ו6 80606ַצ 0[ ,שדחה ורפס תובקעב .תונ
 אשונב םיניינעתמה לכל ץלמומ רפס ,4
 םינינעתמה לכל הצלמהב אצי אוה ,הז
 המ לכמ םלעתהל תיתוכאלמ הניבב
 םיאצמנ ונחנאש ןוויכ ,םירמוא םיחמומהש
 הפוקתב ,םיבשחמה ןדיע לש םייניבה ימיב
 .תללוכ היגולונכטל היגולונכט ספא ןיבש
 הנורחאל םסרפתהש ח"ודמ ,תאז לכבו
 תורבחה 500 ךותמ 150-ש ררבתמ ,תונותיעב
 תועיקשמ 'ןשטרופ' תעה בתכב תועיפומש
 רתוי תיתוכאלמ הניב לש םימושיי חותיפב
 :תונקסמ יתש תועבונ ךכמ .רלוד דראיליממ

 ;תיתוכאלמה הניבל ןתיא ילכלכ סיסב שי .א

 םצעבש המ הזו ,םיחמומל תבשק ןזוא שי .ב
 םיחמומל שי המ בישקנ ונחנא ,ברעה השענ
 הקיזיפל 'פורפ ,תימע לאינד :הז אשונב רמול
 הטיסרבינואב םימדקתמ םידומילל ןוכמהמ
 הניבל 'פורפ ,ןמלוא ןועמש ;תירבעה
 בשחמה יעדמל 'פורפו א1.1.1.-ב תותוכאלמ
 הקלחמהמ ,אריפש דוהא ר"ד ;ןמציו ןוכמב
 ןמציו ןוכמב בשחמה יעדמו הקיטמתמל
 .תיתוכאלמ הניבל ילארשיה דוגיאה ר"ווו
 הטיסבינואהמ ןיבר לאכימ 'פורפ - ןורחאו
 .תירבעה

 | 'פורפ ,ךילא תנווכמ הנושארה הלאשה
 האבש הרובחב יאקיזיפ השוע המ :תימע
 םע ;תיתוכאלמ הניב לש תיסאלק הביבסמ
 תיעבטה היארה רקחב קסועש םדא
 | תופש חתפמש םדא ,(ןמלוא) תיתוכאלמהו
 ,(אריפש) םיליבקמ םיבשחמל תונכת
 -חמה יעדמ לש םוחתב החמומו יאקיטמתמו
 יאקיזפ תמאב השוע המ זא .(ןיבר) בש
 ?ןאב

 ,תאזה הלאשה לע הנעאש ינפל :תימע לאינד
 ,תוישיא םייתש וא הלימ רמול חרכומ ינא
 | ןפואב .הזכ עוריאב ןהילע רתוול לוכי יניאש
 בשחיהל ילע ,הלימה לש רתויב טושפה
 קלח היה הז .ןהכ דוד 'ירענמ דחאל
 ,יתיכז .םיבשחמה םוחתב ילש תוחתפתההמ
 | דוד םיקהש הדיחיב תויהל ,אבצב יתייהשכ
 ותכרדהב םינושאר םיבלשב .מ"רממב ןהכ
 לש דוקיפה תחת ךכ רחא ,רואמ עשוהי לש
 | .אלפנ ןמז לבא ,קוחר ןמז והז .ןולא לאיחי

 הברהו םיחתמ הברה ,םיבר םיישק ונל ויה
 -טב ןתנ דימתש םירבדה דחא לבא ,תוששח
 היה ,םולשב םמוקמ לע ואובי םירבדש ןוח
 ןורכז והז .םש ונשי ןהכ דודש העידיה
 הדות ריסא ינא ןכלו ותוא חוכשל השקש
 ,וישכע רוזחל תונמדזהה תא יל קינעהש ימל
 .ורכזל הז ברעב ףתתשהלו ,םינש 27 רחאל

 'פורפש יפכ ,ןכבו ,תלאשש הלאשל התעו
 סקטרוקב ,תפלאמה ותאצרהב גיצה ןיבר
 הקדה הבכישה וז ,(חומה תפילק) ישונאה
 בורל האוושהב ,הב םיאג ונאש השרדחה
 אוה דחוימב םישרמה ,םירחא םייחה ילעב
 לכ לודגה רפסמה ,םיאת לש םוצעה רשועה
 -בועה ןכו .הזל הז םירשקתמה םיאת לש ךכ
 | םיאתהמ דחא לכ גיצהל רשפאש הארנש הד
 לש ,םירטמרפ לש ןטק ףסוא ידי לע ,הלאה
 תכרעמל סקטרוקה ךפוה ךכב .םינתשמ
 ןה הלא .הקיזיפב תוכרעמ דואמ הריכזמש
 הקיזיפב רקיעבו ,הקיזיפב רקחמהש תוכרעמ
 רבצ ,קצומ בצמ לש הקיזיפ וא ,תיטסטאטס
 .תונורחאה םינשה 25 ךשמב בר ןויסינ ןהב
 ,ךכל ףסונ .ןהינימל תויטנגמה תוכרעמה ולא
 הטעמ אל הדימבו ,תונורחאה םינשה וסב
 מבידמ ,קירטפ קריק טוקס לש ותארשהב
 הנוכמה םוחתה ץרפנ ,סטייה-ןואטקרוי
 ןה ןיפס תויכוכז ."ןיפס תויכוכז" :ונלצא
 םיבר םייטנגמ םיטנמלא םנשי ןהבש תוכרעמ
 םיסנמ םייטנגמ םיטנמלא ללכ ךרדב .דאמ
 רדסל הסנמ רחא לכ .ינשה תא דחא רדסל
 יפכ ;רדוסמ אוה וב ןוויכב ,ולש םינכשה תא
 | רדסל םיסנמ ץראה רודכ לש םיבטקהש
 םיטנמומ ןהבש תוכרעמ ןנשי לבא .ןפצמ
 | תא דחא רתוס ןפואב םילעופ הלאכ םינוש
 "לוכסית" :הקיזיפב הנוכמ הזה רבדה ,ינשה
 | תרזוע איהו .תלכסותמ תארקנ תכרעמה -
 יאת ,םינוריונה ןהבש תוכרעמב לופיטב ונל
 הרוצב עיפשהל םילגוסמ ,םינושה בצעה
 -ועל לוכי דחא רשאכ ,ינשה לע דחא תרתוס
 הלאכ תוכרעמל .ותוא אכדל וא ינשה תא רר
 ןתוא תופצל דואמ השקש ,תונוכת רשוע שי
 -צהש ןויסינה .ןהלש םייסיסבה םיטנמלאהמ
 לש תימנידה תוגהנתהב לופיטב הקיזיפב רבש
 ,םיגשומ לש הרוש ןתונ ,הלאכ תוכרעמ
 םהב שיש םייתבשחמ םילדומ לש הרוש
 | םימיענ תורוא תוקילדמש תובר תורופאטמ
 רשא םוחתל ונסנכנ םיאקיזיפה ונחנא ןכלו
 .אצנש דע בר ןמז חקיו ,ונסנכנ

 לדומ הלעמ התאש הדבועה םצעמ :ואני יבצ
 אל ,יל המדנ ךכ ,דיעמ הז ,חומה לש ילקיזיפ
 ירמגל הצורמ אל התאש ,זמרב רשאמ רתוי
 ןהו םיגולויבה ןה ,וסינש םימייקה םילדומהמ
 | ?ןוכנ הז םאה .תולעהל ,םיאקיטנגה

 ונא וב ןוויכהש ,איה תמאה :תימע לאינד
 היה וליא .ותוכיאב דואמ הנוש םילכתסמ
 ויהש ,הירואית וא ,רבסה וא לדומ חטשב
 זא ,םתוא עיצמש ימ לש ונוצר תא םיעיבשמ
 וליפאו ,הזה רופיסב ךרוצ היה אל ןבומכ
 בשחתמ היה אל שיא ,ןיינעמ לדומ ונל היה
 אוה דחאה ,םירבד ינש לש ףוריצ ןאכ שי .וב
 קיסהל םילגוסמ ונחנאש תועפותה גוסש
 הנוש תיתוכיא אוה ,הלאכ תוכרעמ ךותמ
 .תורחא םיכרדב תוקסומש תועפותה יגוסמ
 םא עדוי ונניא ונתיאמ שיאש ,ןיבהל בושח
 םירבד םנשי .חומה לע תמאב םירבדמ ונחנא
 ,םיתפמ דואמ ,םיריכזמ דואמ ,םימוד דואמ
 ,םלוא .רהמ םדקתמ םרוריבש ,םיפי דואמ
 םינוע ונניא ,רתויב בוטה הרקמב םגש רורב
 לש ףוריצמ יושע חומה .הלוכ הלאשה לע
 םיבלשב וחתפתהש תונושמו תונוש תוכרעמ
 רופיסל שי ללכב םאו ,היצולובאה לש םינוש
 הזיחא איהש וזא ,וב םילפטמ ונחנאש
 םימוחתב ירה ,ןכש הווקמ ינאו ,תואיצמב
 םייביטאיצוסאה םימוחתה ,םיימינפ דואמ
 קלחה יבגל .חומה לש ילקיטרוקה קלחה לש
 .תובוט תוביטנרטלא ןנשיש בשוח יניא הזה
 אשונ תונורחאה םינשה שמחב ,תאז םע דחי
 תומכו ,הקיזיפב דואמ יזכרמ םוחתל ךפה הז
 ,עדוי ינניא בושח דדומ איה םא ,תומדקתהה
 הב ,הדיחיה השיגה וז עגרכ .המוצע איה
 -שר לש ,םינוריונ תוכרעמ לש תוליעפה יבגל
 תואצות לש רשוע הזכ םייק ,םינוריונ תות
 .תויתטיש
 ךכב םא ןיבש ,הדבועה תא ריכזהל דוע יאדכ
 םיטושפ םיטנמלא ךילהתה לש ופוסב ורבסוי
 -ורקע ךמס לע רשפא ירה ,יוהיזבו הבשחמב
 הלאכ םידעצו ,הרמוח םויה תונבל הלא תונ
 תאזכ תכרעמ רבכ תמייק .םישענ ןכא
 לע םידבוע ונחנא ,הטיסרבינואב ונלצא
 -עופ הזה גוסהמ תוכרעמו ,הינשה תכרעמה
 תוכרעמ וא ןוקיליסב תוכרעמ - תול
 יפל לועפל תולגוסמ ןה .תויטפוא-ורטקלא
 -פל ,םיפי םיעוציב םע ,םיינוריונה תונורקעה
 תוזורחמ יוהיז ,תורוצ יוהיז לש המרב תוח
 .המודכו ,תורוצ לש תויתיע

 הצור םיפתתשמה ןיבמ והשימ םא :יאני יבצ
 והירה ,הקיטינבריקה לש הדובכ לע ןגהל
 ותנגה תא בלשל וא תעכ תאז תושעל ןמזומ
 הנופ ינא .האבה הלאשל הבושתה תרגסמב
 לאינד 'פורפש יל המדנ ,ןמלוא 'פורפ ,ךילא
 תוליעפה תא ריבסהל הסנמו האור תימע
 תא תנגראמש תוליעפכ ,תיסיסבה תיחומה
 לע רתוי שגדה תא םש התאש דועב .המצע
 דוסיב דמועש ,םתירוגלאה לש חונעיפה
 .ןיבהל םיסנמ ונחנאש תיחומ תוליעפ התוא
 ?הלאה תושיגה יתש ןיב לדבה ונשי םאה
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 תושיגהש בשוח ינא .ןכ יתעדל :ןמלוא 'פורפ

 .הינשה תא תחא תמיוסמ הדימב תומילשמ
 ומכ תכבוסמ תכרעמ לע םילכתסמ רשאכ

 ירה ,תכבוסמ בשחמ תכרעמ לע םגו ,חומה
 דעמב וא חומב הרוקה ךילהתה לש הנבהה
 תישענ ,היעב רתופ אוה רשאכ ,בשחמה תכר
 רתופש בשחמ וניאר .תחא המרמ רתויב
 לש תויצלומיס השוע ,תוכבוסמ תואוושמ
 לאשי והשימ רשאכ .םימוד םירבדו המירז
 תויעב רותפל ידכ בשחמה השוע המ ךתוא
 חתפנ 'א רוטסיזנרטש בישתש רורב אל ,הלא
 המרב םה הלא םירבסה .רגסנ 'ב רוטסיזנרטו
 בשחמב םימייק םיטנמלא הזיא ;םזינכמה לש
 -יחל רשק םהל שיש ןבומ .םילעופ םה דציכו
 לשמ הקיגול שי בושיחל ךא ,השענש בוש
 .ומצע
 -ימש תואמגודהמ המגוד חקינ ,המוד ןפואב
 .תיעבט הפש לש סקטניסה - הלעה ןיבר לאכ
 ליבסמ טפשמ םיכפוה דציכ ריבסהל רשפא
 ,הלאשל יוויחמ טפשמ םיכפוה דציכ ,ליעפל
 -וריונלו םירטימסנרטוריונל סחיתהל ילב ,'וכו
 .'וכו שי םירשק המכ ,ימל רושק םהמ ימ ,םינ
 -אבו ,ומצע לשמ הקיגול שי בושיחל ,רמולכ
 -יגולה תאו בושיחה תונורקע תא םיניבמ רש
 ולא תונורקע םשייל רשפא ,בושיחה לש הק
 .תונוש הרמוח תוכרעמב
 תיתוכאלמה היצנגילטניאהש םירבדה דחא
 םיבושיח לש הקיגולה תא ןיבהל אוה הסנמ
 -וצרפ םיריכמו םיאור ונחנא רשאכ .םינוש
 ונחנא בצמ הזיאב לואשל רשפא ,לשמל ,םיפ
 ?ךייחמ אוה רשאכ ,ףוצרפ ותוא םיריכמ
 -דזה ונרכיהש םדאה ילוא ?בוצע אוה רשאכ
 .ותוא םיריכמ ןיידע ונחנא ךא ?םייתניב ןק
 דציכ ?ריכהל םילגוסמ ונחנא דציכ הלאשל
 לכ הרוצב תורוצ ריכהל לגוסמ ונלש חומה
 לש המרב חרכהב הניא הבושתה ?השימג ךכ
 ינא ,ןכלו .'וכו םירטימסנרטוריונ ,םינוריונ
 היצנגילטניאה םוחתב הדובעה תא האור
 ,םיבצעה תותשר םוחתבו תיתוכאלמה
 תא ןיבהל םיצור ונחנא .הליבקמ הדובעכ
 -וכת הזיא ,חומה תא םיביכרמש םימזינכמה
 תע התואב .'וכו חומל םיקינעמ םה תונ
 -בושיחה םיכילהתה תא ןיבהל םיצור ונחנא
 .םהירוחאמ ןויגהה תאו ,עצבמ חומהש םיי
 -ההמ קלח ,חומב ןנובתנ רשאכ םג ,יתעדל
 ,תויללכ תותשרמ אובי ומצע חומה לש רבס
 וא יביטאיצוסא ןורכז לש תונוכת ןהל שיש
 הארנ .ןמצעמ דומלל תולגוסמש תותשרמ
 ,םינוש םידיקפתב ,םירזוח תונורקע םתוא תא
 הטילשב וא היארב ,הפשב רבודמ םא ןיב
 יל ןיא תאז םע דחי .'וכו תוירוטומ תולועפב
 רשפאש םיבר םילגעמ םג חומב אצמנש קפס
 !סז %ק6סו31) "תודחוימ תורטמ"ל םהל אורקל
 ,דחוימ הנבמ תולעב תותשר ,(קטספפ
 ,רותפל ודעונ התוא היעבה יפואל םיאתמה
 קיפסמ אל ,םילגעמ םתוא תא ןיבהל ידכ
 -יונ לש ףסוא רציכ :םייללכ תונורקע ןיבהל
 תא ןיבהל ךרוצ היהי ,ללכ ךרדב לעופ םינור

 ,לשמל .םיעצבמ םה ותוא דיקפתה יפוא
 דציכ ,תיפוקסואירטס היאר תעצובמ דציכ
 -ילש תעצבתמ דציכ ,םיעבצ תיאר תעצבתמ

 -יקפתה תנבה .'וכו תועבצא לש תירוטומ הט
 תארֶקל ונתוא םדקת הלאה םייפיצפסה םיד
 .חומבש םילגעמה תנבה

 יתייה אל ,הפ שיש השגרה יל שי :ואנו ובצ

 "לפא" רוזיא אוהש הזיא לבא ,הריתס רמוא

 תונוכמ"ה ןיבל ךלש רבסהה ןיב תצקמב

 תונוכמ .טרסב וניאר ןקלח תאש "תוירושיקה

 וא סיליה לאינד לש ,"ןישמ ןשקנוק"ה גוסמ

 ,(הנטק רתוי הנוכמ) רדנסכלא רוגיא לש

 -בוחמה םידבעמ יפלא המכ תרזעב תוחילצמ

 ,תורוצ יוהיזל עיגהל ,םירשקב םהיניב םיר
 רתויב ריהמה יתרדסה בשחמה וליפאש רבד
 -וכמ ןתוא אקוד .הכ דע תושעל חילצה אל
 איהש וזיא תחת תולעופה ,תוירושיק תונ
 -פיצפס םימתירוגלא י"ע אלו תיללכ היחנה
 שיאש ,עיתפמ יוהיז רשוכל תועיגמ ,םיי
 ?תאז תושוע ןה דציכ .קוידב ןיבמ אל םצעב
 לכל חתפמה אוה םתירוגלאה ךתעדל םאו
 תואצותה תא ריבסמ התא ךיא ,הנבהה אשונ
 ?תוירושיקה תונוכמה לש תועיתפמה

 ןניא תואצותה יתעדל :ןמלוא ןועמש 'פורפ
 .עוציב ןמז לש רתוי איה הלאשה ,תועיתפמ
 ןיא ,ןישמ ןשקנוקבו הילגנאב רדנסכלא לצא
 ושע םהש ,ךתער לע קלוח ינא .ןירותסמ לכ
 םייופצ ויה אלש ,םיעיתפמ םירבד לוכיבכ
 ןמזב אוה ,התע דע ,לדבהה רקיע .שארמ
 .בושיח
 םתירוגלא ,תואמגודהמ תחא לשמל חקינ
 השענ הז םתירוגלא .תיפוקסואירטס היארל
 וא תוחפ בוט דבעו ,תיתרדס תכרעמל קדבנו
 י"ע םיעבשה תונש ףוסמ חתופ אוה .רתוי
 .תצקמב ללכוש כ"חאו | ,וי'גופו ראמ
 ידכ ךא ,בטיה דבעו ,דבע הזה םתירוגלאה
 תא ריאשהל ךירצ היה ,תונומת גוז דבעל
 ררועתה .הלילה לכ טעמכ דבוע בשחמה
 תא .רהמ רתוי םינותנה תא דבעל ךרוצ
 הרקמב םיגישמ תאזה תפסונה תוריהמה
 .ןישמ ןשקנוקה תרזעב הזה
 תרזעב הרצונ אל וללה םירקמה לכב ,יתעדל
 םייתניב ,הלאה םיבשחמה תרזעב ,הדובע
 ונאש םוחת ,השדח הנבה איהש וזיא ,תוחפל
 תרחא והשמ עציב בשחמה וב ,וב םיעתפומ
 .וניפצש יפכמ רתוי בוטו
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 ואני יבצ
 ןהש ,תושדח תואצות ולביק םא איה הלאשה
 .תועיתפמ ןמצעלשכ לבא ,תונבומ אל ןמצע
 -ררסה בשחמה לבא ,העוט ינא םא יתוא ןקת
 ןיחבהל לגוסמ אל ןיידע ,רתויב ריהמה ,ית
 דועב ,לותח לש ףוצרפו בלכ לש ףוצרפ ןיב
 -באל ועיגה רבכ ירושיקה גוסהמ תונוכמהש
 םג ,םינוש םדא ינב 15 לש םהינפ יוהיזלו הנח
 .םמצע תא תווסהל וסינ הלאש רחאל

 וחילצה .העיתפמ הרוצב אל :ןמלוא 'פורפ
 יתרדס בשחמב תוינכת םג שיו תאז תושעל
 םיעוציבה ךא ,םיפוצרפ ןיב לידבהל תוסנמש
 םירבדב וליפא .דאמ םילבגומ םירקמה לכב
 אל ןיידע ,די בתכ תרכה ומכ ,םיטושפ רתוי
 חומל םיוותשמש םיבוט םיעוציבל ועיגה
 והשמ ריכזהל ינוצרב ,תאז םע דחי .ישונאה
 ןשקנוק אל ,ןוחבל לוכי התא .עיתפמ רתוי
 חומ הל שיש ,הנוי ומכ םייח-לעב אלא ,ןישמ
 רשפא הנוי התואו ,הנופא ריגרג לש לדוגב
 -וצרפ ריכהל וא ,ב"אב תויתוא ריכהל דמלל
 רשאכ ףוצרפ ותוא תא הריכמ איהו ,םיפ
 -הל התלוכיב .םיפקשמו םפש ףיסומ םדאה
 אל םינויש ,םימצע לש םינוש םיגוס םג ריכ
 הנויהו .םיגד יגוס ומכ ,ללכ ךרדב תוריכמ
 .בטיה הריכמ הודמילש

 ונחנאש ,תיסחי םיירותסמ םימתירוגלא םנשי
 םתוא עצבל ידכש ןכתיש ,םיריכמ אל ןיידע
 לבא .יליבקמ בשחמב ךרוצ שי ,תוליעיב
 רשאמ רתוי תעד תווח לש ןינע הזו ,יתערל
 םיבשחמה לכב ,הילע חוודל רשפאש האצות
 דראמ תוריהמל ועיגהש תורמל ,םיליבקמה
 אל ,םישדח תונויסנ רשפאמ הזו ,ההובג דאמ
 אל ,םיניינעמ םישדח םימתירוגלאל ועיגה
 ,רוביד יוהיז אשונב אל ,תורוצ יוהיז אשונב
 קחשמ אשונב אל ,די בתכ יוהיז אשונב אל
 םישרודה םימוד םיאשונב אלו טמחש
 .היצנגילטניא

 ןקפס תצק אריפש ר"דש יל המדנ :ואני יבצ
 םיבשחמב הנומטה הלודגה החטבהה יבגל
 ?קדוצ ינא םאה .םיליבקמ

 -מש לשכ יתעד ,תישאר :אריפש דוהא ר"ד
 בוריקב תוחפל ,ןיא יליבקמ בושיחבש ,ןוע
 ןיא .ריהמ יתרדס בושיח רשאמ רתוי ,ןושאר
 לכ .םיליבקמ םיבשחמב הנוש יתוהמ והשמ
 לע עצבל רשפא יליבקמ בשחמ לש הלועפ
 ,רשע יפ :טאל רתוי תצק קר ,יתרדס בשחמ
 לבא ,טאל רתוי םיפלא תרשע יפ ,האמ יפ
 .בושיח ותוא הז תינורקע
 ןכתי ?תוכיאל רבטצת תאזה תומכה םאה
 אל ןיידע הזש קפס ןיא לבא ,רבד לש ופוסבש
 םירבד םיעצבמ םיליבקמה םיבשחמה .הרק
 הז תובר תוניחבמ .רהמ רתוי קר ,םיעודי
 .יתוכיא יוניש הפ ןיא לבא ,בושח

 ןועמשש תמדוק הדוקנל סחיתהל ינוצרב
 -יטקפסרפ וזיאב - תיזכרמ רתוי איהו ,הלעה
 םילדומהש םיגשיהה תא תוארל רשפא הב
 ןיא .םהילא ועיגה סלג ןיפס לש םיילריונה
 םוחתה לבא .םיפי םיגשיהל ועיגה םהש קפס
 םיכסי לאינדש בשוח ינאו ,םהילא ועיגה ובש



 -ושפ תובשחנש תויעב לש םוחת אוה ,ךכל
 םדא ינב קר אלש םיעוציב הלא .תיסחי תוט
 וליפאו תופועו םילותח םג אלא ,עצבל םילוכי
 .םיכומנ רתוי םייח ילעב
 -ופמ אל דוס רדגב ןיידע איה הבישחה לבא
 םיילריונ םילדומ רקח ןוויכבש קפס ןיא .חנע
 םאש חיטבהל ךכב ןיא לבא .תומדקתה שי
 ךיא ןיבנ ,םידעצ המכ דוע ןוויכ ותואב ךישמנ
 םה ךיא ,תויגול תולועפ םיעצבמ םדא ינב
 ןועמשש הדוקנה .'וכו תוטנוס םיאיצממ
 ןיא .תיזכרמה הדוקנה איה יתערל ,הלעה
 הנבמ ןיבל חומה הנבמ ןיב הרישי היגולנא
 תאז הארה ןיבר 'פורפ יתעדל .יליבקמ בשחמ
 לש הינבמ וא רקחממ .ותאצרהב רוריבב
 ארקנש רבד שיש ונדמל תוכובס תוכרעמ
 תכרעמ תא ןחבנ םא .הטשפה לש תובכש
 תוהזל ןתינש הארנ ,םינוב ונאש בשחמה
 לש תונוש תובכש וא תונוש תומר 13 תוחפל
 ,תאזכ הטשפה תבכש לכב דחוימה .הטשפה
 רשפא ;יאמצע ןפואב התוא רוקחל רשפאש
 היונב איה ךיא ןיבהל ילב התוא ןיבהל
 רשפאו ,התחתמש הבכשה לש םיביכרהמ
 .הילעמש הבכשה תא הנוב איה ךיא ןיבהל
 הנמא ,קמועל רתוי םיבשחמ םיריכמה הלאל
 םהילעמ ,םירוטסיזנרט :וללה תובכשה תא
 םהילעמ ,םילגעמ םהילעמ ,םייגול םירעש
 ,דבעמה םהילעמו תוילנויצקנופ תודיחי
 ,זאו ,הרמוחה תמרב תובכש 5  ונייהד
 תודוקפ שי ,הנכותה תמרל םירבועשכ
 ןהילעמ ,תיליע הפש תודוקפ ןהילעמ ,הנוכמ
 -כת ןהילעמו ,םילודומ ןהילעמ ,תורודצורפ
 שי :תונויערה תמרל רובענ םא ,וישכעו .תוינ
 ילוא ,תונויערו םינותנ הנבמ ,םימתירוגלא
 ונל ןיאש ,םישפתנ יתלב וא םיטשפומ רתוי
 הטשפה תומר הפ יתינמ .םליבשב תומש
 ,ררפנ ןפואב ןיבהל רשפא ןהמ תחא לכש
 ילב התוא ןיבהל רשפאו ,התוא רוקחל רשפא
 םייטקרטסבאה םיביכרמה המ תעדל
 .הטמלמ התוא םיביכרמש םייטרקנוקהו
 קר ונחנא חומה רקחבש ,ילש השוחתה
 ,קפס ןיא .תוכומנה תובכשה תא "םידרגמ"
 דוע שיש ,תוכובס תוכרעמ ריכמש ימ לכל
 ונחנאש ,ןהילעמ הטשפה לש תובר תובכש
 ,חוטבש המ .ןהל הרוצ וזיא םיעדוי אל ללכ
 יעדמ שיאכ ילש היציאוטניאה יפל תוחפל
 ,ולאכ תובכש תומייקש ,אוה ,בשחמה
 -הל לכונש ינפל ןתוא אוצמל םיבייח ונחנאו
 לש תובכרומה תוכרעמה תולעופ ךיא ןיב
 .חומה

 יכראריהה הנבמה דגנכ לבא .ןכ :יאנו יבצ
 ,יל המדנ .תשרה הנבמ ונשי ,תגציה עגרכש
 התא רשאכש ,תימע ,ןוכנ ךתוא ןיבמ ינא םא
 תשר - רמולכ ,תימצע תונגראתה לע רבדמ
 ןווכתמ אל התא ,המצע תא תנגראמש
 תא הנוב הבכש לכ ובש ,יתבכש-בר הנבמל
 .הילעמש הבכשה

 תתל רשפא יא יתעדל :תימע לאינד 'פורפ
 יד קלח ונשי תאז לכב .האלמ הבושת הלאשל
 לש וליפא ,חומה לש הנבמה תעיבקב יניצר
 דדומתהל חילצנ םא םיאג דאמ היהנו ,לותח
 רחא יניצר קלח ונשיו .לותח לש חומ םע

 ובו ,היצולובאב חתפתהש ,יטנג קלח אוהש
 תיכראריה הרוצב םינגרואמה םיקלח םנשי
 תויוגהנתה ןנשיש ןוויכ ,תורחא תורוצבו
 הנייהתש בייח דלונה ךרהש ,םויקל תוינויח
 דומלל לוכי אוה םיטנווקה תרות תא .דימ ול
 ןכומ יקסמוח וליפאש חינמ ינא .רחואמ רתוי
 הרוצב תעבקנ אל םיטנווקה תרותש לבקל
 אוה ןאכ .ונלש תכרעמב (וחחגוט) תיאניא
 .רשפתהל ןכומ
 ,םייטנג םניא הארנכש ,םירחא םיקלח םנשי
 ונל הארנש םירבד לש םוצעה רשועה
 רשועה ןכו ,םייחה ךלהמב םיטלוק ונחנאש
 ןגראתיש בטומש ,חומב םירשקה לש םוצעה
 היהיש רשאמ םלועה םע ונלש עגמהמ קלחכ
 ידמ רתוי השורד תרחא .שארמ ןכומ
 ןכא ונחנאש הקזח השוחת שי .היצמרופניא
 תויהל םיבייח הלאה םירבדהו והשמ םידמול
 .םיבלושמ
 לכה .תינגומוה ירמגל התיה תכרעמה וליא
 ונייה אל יתעדלו ,הרוצ התואב ןגראתמ היה
 תכרעמ .םיניינעמ םירבד תושעל םילוכי
 ,ןיטולחל יליבקמ בשחמ ,ןיטולחל תינגומוה
 ,ןוידל יפתוש יתוא ונקתיו ,ןוכנ ןיבמ ינא םא
 בשחמ אוה ,םיבשחמל החמומ ינניא יכ
 .(500003! קטזקסצט) תדחוימ הרטמל דעוימה

 ןתינ ,יליבקמ בשחמ לע עצבל ןתינש המ לכ
 .ןוכנ וניא ךפיהה .יתרדס בשחמ לע תושעל
 .תויתרדסו היכראריה תויהל תובייח ןכל
 ,םויכ ןתינ .היגולויבב תרכומ היכראריהה
 ,ןיחבהל תילקיטרוק תוליעפ לש םימושיר י"ע
 תיכראריה הרדסב ,לשמל היארה תכרעמב
 -יטה תויהל םיבייח .טלקה רמוחב לופיט לש
 םהו ,יתרדסה לופיטהו תומר רפסמב לופ
 בשוח ינא .םיניינעמה םירבדה תא םיעצבמה
 ,ןוכנ אוהו ,אריפש הלעהש ,לותחה ןינעש
 לופיטה לכ וישכע דעש הדבועה ללגב אוה
 -ומוה תכרעמב תמאב היה םיאקיזיפה לש
 ןטק קלחכ בשחיהל תבייח וזכ תכרעמ .תינג
 ליחתהל ךירצ ונממש ,יסיסב לודומכ ,דאמ
 -ביטאיצוסא םילודומ ביכרהל ונילע .לועפל
 תנמ לע ,בחורלו קמועל ,ךרואל הלאכ םיי
 .ןינעמ והשמ עצבת תכרעמהש

 ראשמ רושיא לבקל הצור יתייה :יאני יבצ
 בשחמש המ לכש הסריגל ,לנאפה ירבח
 יליבקמ בשחמ םג עצבל לוכי עצבמ יתרדס
 התא יליבקמבש תולועפ ןנשיש וא ,ךפיהלו
 שמשמ יליבקמה רשאכ דחוימב ,עצבל לוכי
 בשחמבש ,תוירושיק תונוכמ ןתואל סיסב
 ,ןפוא לכב .תושעל לכות אל םלועל יתרדס
 .וחילצה אל םויה דע

 ןוכנ .תוגייתסהב לבא ,ןכ :ןיבר לאכימ 'פורפ
 תאו חוכה תא ונל קפסמ יליבקמה בשחמהש
 סוחדל ונל תרשפאמה ,בושיחה תוריהמ
 .עצבל ךירצש רידאה בושיחה תא רצק ןמזל
 -שהל םא לבא ,יתומכ יוניש כ"הסב הארנ הז
 -יוסמ םירקמב ירה ,הנשיה האשילקב שמת
 .תוכיאל תכפוהש תומכ תויהל היושע וז םימ
 לש ותעד תא לבקמ טלחהב ,לשמל ,ינא
 -שרה תא הנבש ,(6ג6ז (634) דימ רברק

 השמחו םייפלא שי הב ,תיתוכאלמה תית
 םרוגב הטאה לש ריחמב היה רשפא .םיאת

 דחא את תועצמאב לכה תא עצבל ,2500 לש
 ירחא דחא ,םילנגיסה תא וינפב םיצירמש
 ,ותיא םיכסמ ינאו שיגרמ אוה לבא .ינשה
 תיתשרה לש ,הזה ןקתהה לש תונימזהש
 עצבל תורשפא ונינפב תחתופ ,תיתוכאלמה
 םידבאמ ויהש ,היאר לש תויצלומיסו םייוסינ
 יפ םיחקול ויה וליא ,םהלש תועמשמה תא
 .תאז עצבל לגוסמ אוה ובש ןמזהמ 0
 םג בושח ,תישונא תוליעפ לכבו .רקחמב
 .עוציבל שורד ןמז המכ
 תונינעמה תודובעה לכ .תרחא המגוד ריכזא
 לע ושענ ,תירלוקלומ היגולויבבו הקיטנגב
 ,איה הביסה .תופרי'ג לע אלו תוירטקב
 ךות ןשקדורפ-יר םילבקמ ונחנא תוירטקבבש
 תא עצבל םיכירצ ויה וליא .תוקד רשע-שמח
 -רי'ג לע תיטנג הסדנהבו הקיטנגב תונויסנה
 ונייה אל ןוירה ישדוח הרשע תוכחלו הפ
 םיסנמש איה הדבועה .ונעגיהש המל םיעיגמ
 .דאמ רהמ תואצות םיאורו ,תוירטקב לע
 תואמ ,תויליבקמ הברה םג םש שי ,בגאו
 רשפא יא .תחא ירטפ תחלצב תוירטקב יפלא
 .תופרי'ג ןוילימ יצח לש רדע תחקל

 רשע ןיב ןוירה קלחל רשפא יא :יאני יבצ
 שדוח ירחא ףרי'ג קונית לבקלו תופרי'ג
 ?דחא

 ופוסב שי הלאה םירבדל :ןיבר לאכימ 'פורפ
 -דקתהה יבגל תיניצר דאמ תועמשמ רבד לש
 .םירבד עצבל ונלש ןפואלו ,ונלש תומ
 חומה תא ןיבהל םיסנמ ונחנאשכ ,ףסונ רבדו
 ינימ לכ ונל שי ,ילבולג ,ןפוא אוהש הזיאב
 האילפמה תוליעפה תא םיאור ונחנא .םינמיס
 ונשי .תשחרתמ איה דציכ ןיבהל םיצורו וזה
 הזו ,הזה ישלבה רופיסב דחא זמר לשמל
 תא חקא םא .תועיגפ ינפב דומעל תלוכיה
 ,הפק לפס וילע ךופשאו ,ילש ישיאה בשחמה
 תחא הדוקנב הפק לש תופיט המכ וליפא וא
 ינאו ,ארונ היהי שובישה ,בשחמה ךותב
 .לכה תא יתרספה
 ףסונ ,חומב תויניצר יד תועיגפ תוירשפא
 תואמ םידבאמ ונחנא .ליגרה ןווינה ךילהתל
 לע רמוש חומה ךא ,םוי לכ םיאת יפלא
 תודירשה .רחואמ יד ליג דע הלועפ תורשפא
 םא ,רמולכ .םיזמרהמ דחא השעמל איה ,וזה
 תלועפ תא עצבמ חומה ךיא םיבשוח ונחנא
 ונחנאש םירבדה דחא ,ןורכזהו הבישחה
 חומה לגוסמ דציכ אוה ריבסהל םיכירצ
 -יגפה תויורשפא רואל תולועפה תא עצבל
 הזיא הווהמ ךכל לגוסמ אוהש הרבועה .הע
 .ךרד הרומ אוהש
 .תויליבקמה לש ןינעה לעופ ןפוא ותואב
 -חי ריהמה ,ונלש ןורכזהש ןכתיש ,יתרמא
 תיטיא איהש תיבצעה הלועפה ףא לע ,תיס
 -ליבקמה .תויליבקמ לש הרוצב לעופ ,תיסחי
 הווהמ המצעב איה ,תמייק ןכא איה םא ,תוי
 .הזה הנבמה לש הנבהל זמר אוהש הזיא
 לש םינושארה םידעצב ומכש ,ירמגל רורב
 ויהי ,היגולויבה לש וא הימיכה לש ,הקיזיפה
 -טצנו ,םהילא סנכינש םיבר םימותס תואובמ
 .ונאבש תמועלכ רוזחל ךר

 -חשל לגוסמ ונלש חומהש ונל עודי :ואני יבצ
 ולש םיאת לש לודג רפסמש תורמל ,עדימ רז
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 המל טלוב דוגינב תדמוע וז תלוכי .ועגפנ
 -געמ המכ םיעגפנ םא ,םש .בשחמב הרוקש
 אל הז רבד םאה .תשבתשמ ותוליעפ ,םיל
 -רואמ םירחא םירשכו ןורכזה ,עדיהש דיעמ
 -כרמכ .אקוד אלו ,תיתשר הרוצב חומב םינג
 ?עדי לש םיימונוטוא םידקומכ וא םיז

 לוכי ינא .תובושת ונל ןיא :ןיבר לאכימ 'פורפ
 ,וב קסוע ינאש רקחמל וז הדוקנב סחייתהל
 לדומ והז .דאמ וב ןינעתמ ןבומכ ינא ןכלו
 רוזיבל הטיש ןימ ,היצמרופניאב לפטמש
 -ועמ ונחנא רשאכ ללכ ךרדב .היצמרופניא
 םיגאוד ונחנא ,עדימ לש תודירש גישהל םינינ
 ,בושח ךמסמ ונל שי םא .םיקתוע רפסמל
 תומוקמב םימוליצה תא רומשנו ותוא םלצנ
 הפירש וא הבינג לש הרקמבש ךכ םינוש
 םירחא םיקתוע ןיידע ורתוויי ,דחא םוקמב
 .ונתושרל ודמעיש
 -שחמה עדימה םוחתב ,קסוע ינאש הדובעב
 -צע תותשר םוחתל הללכה ןנכתמ ינאו ,יב
 הרוצב תודרשיהה תיעב תא םירתופ ,םיב
 .היצמרופניא תחיקלל םתירוגלא םייק .תרחא
 האמ לש היצמרופניא תחקל ןתינ ,המגודל
 150 ינפ לע התוא רזפלו ,םיספדומ םידומע
 50 ןדבוא לש הרקמבש וזכ הרוצב ,םידומע
 1וסס-ה ךותמ ,היהי ןתינ םהשלכ םידומע
 .עדימה לכ תא רזחשל ,םירתונה
 ,יבשחמה לדומל םאה הלאשב בר ןינע שי
 םימושיי םג שי ,הזה יבשחמה םתירוגלאל
 .םיבצע תותשרב
 תונומת ,תויפרגולוה תונומתל המוד תצק הז
 םוליצה חול לע םילכתסמ םא .תוידמימ-לת
 םיאור אל ,תיפרגולוה הנומת הנשי וילעש
 ,םינבלו םירוחש םיוק קר םיאור ,םיוסמ רבד
 -יבעמשכ .םימתכו תולוברעמ לש היבוברעב
 -בקמ ,המיאתמ הרוצב רזייל ןרק הכרד םיר
 -תלת הנומת אלא ,הנומת םתס אל םיל
 דעו ,רובשל רשפא הזה םוליצה תא .תידמימ
 ,רתוי וא תוחפ ,ולש רבש לכ ,םיוסמ לובג
 .הנומתה לכ תא רזחשל ידכ קיפסמ
 ,םיוסמ ןבומב ,ןהב ןינעתמ ינאש תולאשה
 רוזיפ לע תורבדמ ,תורופטמב םירבדמ םא
 ןאכ ךא ,אשונב הברה ורביד .הזכ יפרגולוה
 -פאמה ,רתויב הרורבו תיבושיח הטיש הנשי
 תגהנתמ םיבצעה תכרעמ םא .עוציב תרש
 .האבה הלאשה וז ,ואל וא ךכ

 ןתינ ,םיבצעה תכרעמב :תימע לאינד 'פורפ
 תורישקה אוה זמרה .הבושתל זמר אוצמל
 -וממב רשקתמ ,חומב בצע את לכ .המוצעה
 םיאת ףלא האמ דע םיפלא תרשעבל עצ
 םיפלא תרשעמ היצמרופניא לבקמו ,םירחא
 דאמ הז רבד .םירחא םיאת ףלא האמ דע
 ללגב רקיעב ,הרמוח תוכרעמב םושייל השק
 טושפש ,איהו ,ןיבר 'פורפ ריכזהש הביסה
 .ךכל םישורדה םיטוחה לכ תא ריבעהל השק
 לכש ,םיביכר ףלא םע תכרעמ תונבל השק
 הניחבמ חומה .םירחא ףלאל רשקתמ דחא
 1 ךותב .םיביסה לכ וב םנשי .ליעי דאמ תאז
 םיכילומ םיביס םירבוע ,סקטרוק לש ק"ממ
 ןפואב םידדובמ םה .םירטמוליק המכ ךרואב
 -פאתמ ךכו .ןיִלייִמה ידי לע ללכה ןמ אצוי
 ןטק חפנ ךותב םיכילומה לש הסיחד תרש
 םיבברעתמ אל םילנגיסהו ,דאמ ףופצ ,דאמ

 איה תילמשחה תוליעפהש הדבועה .הזב הז
 ךא דאמ הליקמ תימיכורטקלא תוליעפ םצעב
 .םיכילהתה תא הטיאמ
 -ישק שי ןהב תוכרעמ שי רשאכ ,םוקמ לכמ
 םיביכרב עוגפל רשפא ,וזכ ההובג תור
 הניחבמ .דואמ םירכינ םיזוחאב םירשקבו
 תוכרעמ תונבל רשפאש ותועמשמ תינכט
 רמולכ ,25% היהת רוציה תוכיא ןהב ,הלאכ
 תאז לכבו ,םימוגפ ויהי םיביכרהמ 75% -
 רשפאש םירבד הלא .יוארכ לעפת תכרעמה
 עיגהל איה היעבה ,בושו .עצבלו םיגדהל
 .חומבש תורישקה תמרל

 ונחנא םא :םכסל ליחתהל יאדכ :יאני יבצ

 םירבדה דחא ירה ,תיתוכאלמ הניבב םירבדמ
 ,תוחפל תישונאה הניבה דוסיב םידמועש
 -יביטאיצוסא רשק רוציל תלוכיה אוה
 תואצמנש עדימ לש תונוש תוסיפ ןיב יטנוולר
 ביוחמ חרכהב וניא םהיניב רשקהש ,ונחומב
 יביטאיצוסא ןפואב םירצונ םה אלא ,לכשה
 דוע לכ .תונושמו תונוש תוביס ינימ לכמ
 ,ונחומב הז רשק השענ דציכ םיניבמ ונניא
 לכשה םיארוק ונחנאש המ דוסיב דמועה
 רתויב הבושחה הנוכתה ילוא אוהש ,רשיה
 רשוכ ריבעהל לכונ דציכ ,ישונאה לכשה לש
 ?בשחמל הז

 יוקיח לש היעבה יתעדל :אריפש דוהא ר"ד
 -רמאש תורמלו ,הרמוח לש היעב איה חומה
 -ליבקמ םיבשחמה םא הנשמ ךכ לכ אלש ית
 הכ היצלומיס תיעבב ירה ,םייתרדס וא םיי
 בושח דאמ ,חומה לש היצלומיס ומכ ,הלודג
 םידבעמ םע לודג יליבקמ בשחמ ונל היהיש
 -מת היגולונכטה םאש ןימאמ ינא .דאמ םיבר
 תמדקתמ איה ובש ןוויכב חתפתהל ךיש
 םיבשחמ םינש המכ דועב ונל ויהי יזא ,םויה
 הנבמ לש היצלומיס עצבל םיקזח קיפסמ
 .םש הרוק המ תמאב עדנ םא ,חומה

 םירפסמב רבודמ רשאכ וליפא :יאנו יבצ
 ?םינוריונ 11 תקזחב וס לש םילודגה

 -פכמה תא םייס אל ןיבר 'פורפ :אריפש ר"ד
 -פכמה לכ תא םישוע ונייה םא ,יתעדל .תול
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 בושיחה תוריהמב םינוריונה רפסמ לש תול
 םיאור ונייה ,ןוריונ לכ לש םירשקה רפסמו
 םע םידבעמ לש רחא וא הזכ רפסמ םיכירצש
 ,דבעמ לכ לש תוריהמב רחא וא הזכ רופיש
 בצק תא תוקחל לכונ וב בצמל עיגהל ידכ
 וו תקזחב וס לכ לע ,חומה לש תוליעפה
 בושיחה חוכ תניחבמ .ול שיש םינוריונה
 ירותסמ רבד לכ ןיאו ,םנשי םילכה יסיסבה
 םע דחא היצמרופניא לש טנמלא רוביחב
 -לומיסבש ןכתי .ףלא האמ וא םיפלא תרשע
 םיטנמלא ןיב רישי יזיפ רשק היהי אל היצ
 -בדה .תונחת המכ ךרד הנרובעת תורודשתו
 .תילאוטפצנוק הניחבמ םייתייעב םניא םיר
 ,םתוא האור ינאש יפכ ,םייתיעבה םיקלחה
 בושיחה חוכ לכ םע תושעל תמאב המ הז
 ןינבה ינבא ירחאמ ןירותסמה המו ,הזה
 רבחתהל םהל רשפאמש ,םינוריונה ,ולאה
 -יח יעצמא רידגהלו .םילודג רתוי םיביכרל
 םיעדוי ונניא ןיידעש ,םיכבוסמ רתוי בוש
 .םידבוע םה דציכ
 היה םידאמהמ והשימ םא .היגולנא ילוא ןתא
 תוכרעמב הרוק המ ןיבהל הסנמו עיגמ
 לכתסמ ,ונלש הקלחמל סנכנ ,תומייק בשחמ
 -פהו יטרדנטסה בשחמה לש םירוטסיזנרטב
 הלעפהה תכרעמ םע ,ונל שיש טוש
 םידבועש םישמתשמ םירשעו תילנויצנבנוקה
 תמאב המ ןיבהל יוכיס לכ ול היה אל ,וילע
 םיחתפנ דציכ היצמרופניא ךותמ קר הרוק
 .םילגעמה םירגסנו
 תובכש דאמ הברה הפ שי ,יתרמאש יפכ
 המרב הרוק המ תנבהש ינפלו ,תויטקרטסבא
 תונווכ ול שיש ,שמתשמה ,רתויב ההובגה
 ,עצבל ידכ הדוקפ תתל הצור אוהש ,תוינכתו
 ינפל ירה ,תוהובג דאמ הטשפה תומרב לכהו
 -רב הבכש יבג לע הבכש תולעהל תחלצהש
 המ ןיבהל תורשפא לכ ךל ןיא ,הטשפהה תומ
 .וזה הכובסה תכרעמב הרוק
 המ קר תוארל לוכי םידאמה שיאש החנהב
 אוה ,בשחמה לש םיילמשחה םילגעמב הרוק
 -מל ,ונחנא .הרוק תמאב המ ןיבהל לוכי אל
 אוה חומהו ,םידאמהמ אל ונחנאש תור
 .בצמ ותואב רתוי וא תוחפ ונחנא ,ונלש
 ,תאזה הכובסה תכרעמה לומ םיאצמנ ונחנא
 ךא .ונתוא העיתפמש הרידא תלוכי הל שיש
 םיסנמ ונחנא .תלעופ איה דציכ םיניבמ ונניא
 -תפנ םילגעמ ךיא לש המרהמ התוא ןיבהל
 דע הקוחר דאמ דוע ךרדהו ,םירגסנו םיח
 -וקישו םינונכת ,תונויער ,תונווכ ךיא ןיבנש
 תויצקנופה ןה ולאו ,יוטיב ידיל םיאב םיל
 .ישונאה חומה לש תוהובגה

 תא םינש רקוח התא ,ןמלוא 'פורפ :יאני יבצ
 בלש הזיאב ,תיתוכאלמה היארה לש הלאשה
 ?הזה םוחתב רקחמה אצמנ

 וא ,הבושת ןאכ בלשל ינוצרב :ןמלוא 'פורפ
 איה יתעדל ,תמדוקה הלאשל ,תוסחיתה
 רשפא .הנורחאה הלאשל םג תעגונו הבושח
 -חי םיינכט םירבד ,דאמ טעמ עצבל םייתניב
 השק .סופד תויתוא לש האירק ומכ ,תיס
 -עתמ םישנא .די בתכב תויתוא אורקל ןיידע
 בכר ילכל היאר תכרעמ תינבב ,לשמל ,םינינ
 תלעופ ב"הראב .דבל עונל לכויש יאמצע
 המכ הב תופתושש הלודג רקחמ תינכת
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 תורבחהמ המכו תולודגה תואטיסרבינואהמ
 בכר ילכ דחי תונבל תוסנמה ,תולודגה
 ןתועצמאב ,היזיולט תומלצמ יתש ותיזחבש
 -פת .אצמנ אוה וב חטשה תא "האור" ילכה
 ילכ תא ןווכל תאזה היארה תכרעמ דיק
 םש ,ודרולוק ,רוונד דיל ךרענ רקחמה .בכרה
 ראשיהל הסנמו בבותסמ הזה בכרה ילכ
 -יהל אלו תומוהתל רדרדתהל אל ,םיליבשב
 ש"מק 8-כ לש תוריהמב רבודמ .םיצעב לקת
 -שמב תיאשמב רבודמ .תאז גישהל וחילצהו
 םישורדה םיבשחמב הסומע ,תונוט 6 לק
 ועיגה אל דוע םייתניב .תונומתה דוביעל
 עסונ רבכ ילכהש תורמל ,םימישרמ םיגשיהל
 בבותסהל הצור יתייהש חוטב אל ינא .םש
 ןכא ילכה לבא ,םש בבותסמ אוהשכ הביבסב
 .עסונ
 לדבהה לע ,ריכזה לאכימש הדוקנל ןאכמו
 -חמה .תוניסחה אשונב בשחמ ןיבל חומ ןיב
 םיוושמ רשאכ .חומהמ רתוי הברה עגפנ בש
 םירבדש השגרה הנשי ,בשחמהו חומה תא
 םירבדו ,בשחמל םישק ,חומל םילק םהש
 דאמ לדבה םייק .חומל םישק בשחמל םילק
 רביד רשאכ וב תעגל הסינ לאכימש ,יסיסב
 ,יביטאיצוסא ןורכז יתעדל .תויצאיצוסא לע
 םיליגר ונחנא ובש רצה ינכטה ןבומב תוחפל
 שפות ,יביטאיצוסא ןורכז חנומב שמתשהל
 .תאזה האילפהמ דאמ ןטק קלח קר
 וסינ רבעב .רובידה תנבה תא ריכזה לאכימ
 דאמ םיכרצל רובידה תיעב תא רותפל
 עיגהל התצר ,לשמל 18/7 תרבח .םייאזורפ
 ,תורפסה תא גייחל םוקמבש ,ןופלט רישכמל
 רבודמ .תורפסה תא ול אירקהל היהי ןתינ
 וליפא ךא ,9-ל 0 ןיב תורפסה רשעב כ"הסב
 וחילצה אל רצ הכ םוחתב רובידה תנבה תא
 ןפואב ריכהל בשחמ תרזעב ןתינ אל .ןכמל
 -תש הרוצב 9-ל 0 ןיב תורפסה תא יטמוטוא
 ,ןוצר תעיבשמ הרדגהב .ןוצר תעיבשמ היה
 תיפיצפס דאמ תכרעמ היהת אל וזש הנווכה
 םיאנתב ,םיוסמ םדאל התוא םינמאמ םאש
 .הילע לטומה תא עצבת איה ,'וכו שער ילוטנ
 -יפא ,רוביד לכב לעפי רישכמהש היה ןוצרה
 -לטל הסנמו קרוי וינל עיגהש ילארשי לש ול
 .ןפ

 .עיגהל וחילצה אל ,שער יאנתבו ,הזכ יוהיזל
 לק בשחמלש םירבד ןבומכ שי תאז תמועל
 תואוושמ ןורתפ מכ ,עצבל תיסחי
 םילודג םירפסמ לש הלפכה ,תוילאיצנרפיד
 המ .דאמ םישק םדאה ינב ונלש םירבד ,'וכו
 תושק ךכ לכש תולועפה תא חומב עצבמ
 ,יתעדל .רמול השק ,ךפיהלו ,תולקב ,בשחמל
 םיקסועש לככ יכ ,שיגדהל בושחש הדוקנ וז
 םיאור ,תיתוכאלמה הנובתה אשונב רתוי
 - הרואכל םילקה םירבדה המכ דע רתוי
 הלא תויעבב קסע אלש םדא השעמל .םישק
 -רה ךילהתב רידאה ישוקה המ ךירעמ אל
 המ ?רוביד חונעפב רידאה ישוקה המ ?היא
 ?ונלש תועורזה לע הטילשב רידאה ישוקה
 בשחמב לבא ,תולק הלאה תולועפה לכ .'וכו
 םע םיבסמ ינא ךכב .עוציבל דאמ תושק ןה
 -אהל םיכחמ ,ןוטוינל םיכחמ ונחנא :לאכימ
 -יצר דאמ םילדבה בשחמל חומה ןיב שי .הר
 םיאצמנ אל ןיידע ונחנאו ,םייסיסב דאמ ,םיינ
 .םהלש הנבהה ףס לע

 ועיגי ןמז לש חווטבש חיננ לבא :יאנו יבצ

 יעטק ןיב רשק תריצי לש ןורתפ אוהש הזיאל

 םג חיננו ,םינוש םיגוסמ םייטנוולר עדימ

 תויעב חונעיפל םימתירוגלאה תא אצמנש
 עיגהל רשפא היהי תאז לכב ךיא .היארה
 ףילחת אוהש הזיאל וא ןורתפ אוהש הזיאל
 םדאה שכורש תוסנתההו ןויסנה תלאשל
 רצוי הז ןויסינ ?ריעצ דאמ ליגמ ,וייח ךלהמב
 לכשה תא םגו םיגשומה םלוע תא ולצא
 ?ולש רשיה

 י"ע הדימלה םוחתב :אריפש דוהא ר"ד
 .בשחמה לש וימי תליחתמ וקסע בשחמ
 םייקש תורמל ,תיסחי תונטק ןה תוחלצהה
 ,םישנא דאמ הברה - ירוטסיה סופד ןימ
 םינוש םימוחתב םתוא אצומ התא םויהש
 -יח לש םוחתב קסועש ,ינא ללוכ ,םינושמו
 םינושארה םידעצה תא ושע ,יליבקמ בוש
 לש היעבה םע אקוד תודדומתהב םהלש
 -מש תוטיש חתפל ךיא :בשחמ י"ע הדימל
 -בהלו תונויסנו תודבוע ,םיטרפ תחקל תוסנ
 םיוסמ ןבומב .'וכו ,תוירואתב םתוא ליל
 .אבה ודל חתפמה הזש ,לכל רורב
 ץוציפל םורגתש תיטירקה הסמה וז
 תורשפאה ונל היהתש עגרב .ילאוטקלטניאה
 ונחנא וב בצקהמ ריהמ בצקב בשחמ דמלל
 תימע וא גוז ןב ונל היהי יזא ,ותוא םיתנכתמ
 ילכ וא הסמעמ קר אל אוהש ,ילאוטקלטניא
 -על ותלוכיבש תימע תמאב אלא טושפ רזע
 .רוז
 ,ולש םיפתושהו תימע לאינד לש השיגה ןאכ
 אצמנש ימל ילוא העיתפמ הרוצב ,התארה
 י"ע הדימלב תופי דאמ תוחלצה ,ץוחב
 ,וסנתה םהש םייפיצפסה םימוחתב בשחמ
 םינוויכבב לדוגא דצב בקע תומדקתה תמועל
 וא םיילובמיסה םינוויכה ,םייסאלק רתויה
 הדימל לש ,םהל תארקש יפכ ,םייטנרביקה
 .בשחמ י"ע

 אל :הלאשה תא ביחרהל ינוצרב :יאנו יבצ
 לע תחסונמו תרדוסמ הדימלל קר יתנווכתה
 לש גוס ותואל אקוד התיה יתנווכ ,םיללכ יפ
 תוסנתה ידכ ךות םישכור םדא ינבש הדימל
 ךכבו ,'ב רבדל םישיקמ םה ונממו ,'א רבדב
 .שדחמ לכה דומלל ךרוצה תא םיכסוח םה

 ילוא .הזה גוסל יתנווכתה :אריפש דוהא ר"ד
 טלחהב לבא ,ןוכנה חונימב יתשמתשה אל
 .וב ורקחש ןוויכ הז

 ךתעדל ?הזה ןינעב ימיטפוא התאו :ואנו יבצ
 רישעה ןויסנה תא םג בשחמל תונקהל רשפא
 תויוסנתהה יגוס ןיב רשקה תא םגו הזה
 ?תונושה

 ימיטפוא ינא םא עדוי יניא :ארופש דוהא ר"ד
 ותוא וסינש םוחת הזש יתרמא ,ימיספ וא
 תומדקתההו בשחמה לש םינושארה םימיהמ
 היעב ללגב אל לבא ,תיטיא דאמ איה וב
 תוטיש םדא ינבל שי םא .תינורקע
 ןתועצמאב ,ןויסנמ םיקיסמ םה ןתועצמאבש
 תונויסנל םישיקמו רבע תונויטנ םירכוז םה
 -ייל רשפא תאזה הטישה תא ירה ,םיידיתע
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 ןורקעה תא אוצמל רשפא .בשחמ י"ע םש
 וא יתרדס בשחמב התוא ןיקתהל ,הלש
 אל הלאה תוטישה תא אוצמל לבא .יליבקמ
 ןכא םהב ,םייפיצפס םימוחתב דבלמ ,ונחלצה
 .םירחאו הלאכ תונויסנ י"ע דמלל וחילצה

 -קש והשמ רפסל ינוצרב :תימע לאינד 'פורפ
 רשפא יא שממ לש הבושת יכ ,ךכב רוש
 -יעב ,תויציאוטניאה ןינעל הבושת ןיא .תתל
 .תועפותה לש רואית ונל ןיאש םושמ רק
 ינוצרב .םייניבה ימיב רתוי וא תוחפ ונחנא
 ילואש ,הלאה תוכרעמה לע הטודקנא רפסל
 .םויס תואכ םג ונל שמשל הלוכי
 תוכבוסמה תוכרעמב לפטמ התא םימעפל
 תאזכ העתפה .עתפומ התא םואתפו ,הלאה
 חרוא ונילא אב .םימי הרשע ינפל התרק
 ןיחבה אוהו ,ורוסאְריו ילגימ ,הילטיאמ
 ותועצאבש םתירוגלא שי :האבה העפותב
 התא .תונורכז תודמול הזה גוסה ןמ תוכרעמ
 תא תודמול ןהו ,היצמרופניאל ןתוא ףשוח
 הטישה וז ,ריכמש ימל ,השעמל .תונורכזה
 -ורכז תודמול ןה .ןורטפסרפה לש תיסאלקה
 "ביזה ןמ תופלוש םלוא ןורטפסרפ ומכ תונ
 .ןורטפסרפ לש הנניאש הקימנידב ןור
 םידמלמשכש ,העתפה תמאב וזו ,ררבתה זאו
 תונורכזל ףסונ ,תאזה הטישה יפל תונורכז
 םירבדה םג תונורכזכ םידמלנ ,םידמלנש
 -ורכז םידמלנ ,ונייהד .תונורכזל םיפתושמה

 ,תוקלחמ יגציימ ןיעמ השעמל םהש תונ
 לש "תוללכה"  ןיעמ ,םיעצוממ ןיעמ
 והז .הדימלל תכרעמל ונתינש תויצמרופניאה
 .דחא בלש
 -הלו חתנל םילגוסמ ,ןבומ הארנ הז דבעידב
 העתפהכ הלגתה הזה רבדה .הביס תא ןיב
 -פותה תא םיניבמ ונחנא םויהו ,תויצלומיסב
 רבדה הלגתה תאז םע דחי .יטילנא ןפואב הע
 ידי לע ,תכרעמב לבחל םיליחתמ םא :אבה
 הליחת ,'וכו םינוריונה ןיב םירשק תסירה
 םיראשנ .םיטרפה םהש תונורכזה םימלענ
 הלחמ תאז .תוקלחמה יגציימ םהש תונורכזה
 .היזונגפוזורפ תארקנ תאזה הלחמה .העודי
 שאר היהש ,ירבסילס דרול לע םירפסמ
 לאשו רתכה די לע דמעש ,הילגנא תלשממ
 ילא ךייחמה הזה ריעצה ימ :ודיל דמועה תא
 ,רוכבה ךנב הז :בישה ןכשהו ?ןמזה לכ
 .ינודא
 -של םיליחתמ םישנא הבש הלחמ הנשי .א.ז
 םילגוסמ םניאו ,תוירוגטק םיהזמ םה .חוכ
 היזונגפוזורפ הלימה .תוירוגטקה ךותב גווסל
 ,רבג הזש םיריכמ .םינפ לש החכשב הרוקמ
 ,השא וזש םיריכמ ,ריעצ שיא הזש םיריכמ
 ררבתמ .םינפה םיכייש ימל םיעדוי אל ךא
 יבגל וב םילקתנ ,הז םגפמ םילבוסה םישנאש
 תא .היצמרופניא לש םירחא םיבר םיגוס
 םה תוירוגטקה תאו םיחכוש םה םיטרפה
 תאז ,היזונגַא הנניא תאז ,יוהיז ונשי .םיהזמ
 -גמ םואתפ הלאה תותשרהו .היזונגפוזורפ
 .הלאכ תונוכת תול

 הדימעה רשוכ תא ךירעהל ינוצרב :יאני יבצ
 -וחל בר בשקב ןיזאהש להקה לכ לש יחומה
 םיפתתשמה לכל הדומ ינא .ידמל השק רמ
 .ןהכ תחפשמלו
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 לארשי "הטאד לורטנוק" ,רחב ןורהא ,60-ה תונשב םישנאו םיבשחמ לע םירופיס השולש

 םישנא רפסמ לע ,תונורכז ירופיס םה הלא
 תישארב ,לארשיב בושחימה יצולחמ ויהש
 םיטעמ ועדי םהב םינש הלא ויה .60-ה תונש
 ויה .וב םולגה לאיצנטופה המו בשחמה והמ
 -רהב םייטיא םיבשחמ ורציי ןהב םינש הלא
 .םויה םיריכמ ונאש הלאמ הב
 | הדוסיי אוה הלא םירופיסב ןושאר ךרד ןויצ
 | .1965 תנשב ,לארשיב "הטאד לורטנוק" לש
 םתואב שרפש ,טנאילמפ דוד היה דסיימה
 .לארשי מ"בימ םימי
 םייח 'פורפ אצי ,1962-ב ,ןכל םדוק םינש 3
 ,םש שכרו ב"הראל ןמצייו ןוכממ סירקפ בייל
 היה הז .6061604 בשחמ ,תדחוימ הקסיעב
 הנושארה תכרעמה - ירוטסיה בשחמ
 ץוחמ האציי "ןשיירופרוק הטאד לורטנוק"ש
 .ב"הראל

 | אוה .ןמצייו ןוכמב ןקתוה הזה בשחמה
 לאגי לש ותושארב ןוכמה ישנא ידיב קזחות
 הקוזחת ךרעמ היה םרט הרבחל ןכש ,לרהמ
 .ימוקמ
 -ושארה םיבשחמהמ היה 6061604-ה בשחמ
 -ביזה לדוג .םירוטסיזנרטמ יונבה םלועב םינ
 לכ תויביס 48 תונב םילימ 32% היה ולש ןור
 | םיטרס לע התיה הלעפהה תכרעמ .תחא
 תספדמבו םיסיטרכ ארוקב הכמתש ,םייטנגמ
 ןתואב לעפו הנבינ ןמצייו ןוכמב ,בגא .ךדצ
 ,"קאציוו" םשב ימוקמ רוציימ בשחמ םג םינש
 | -יקל קנע יררוואמ םע תורפופשמ יונב היהש

 .רור

 | -קוחהו םינעדמה תא שמיש שדחה בשחמה

 לש םיבושיחב דחוימב ,ןמצייו ןוכמב םיר
 .היפרגומסייסו הקיסיפורטסא
 םוכיס והזש ,רבתסמ ?6061604 םשה ןינמו
 בשחמ לש ורפסמ - 1103 :םירפסמ ינש לש
 לורטנוק" ידסיימ םימיה םתואב ,שאזצג6
 רפסמ - 501 ןכו ./א1/ /ג6-מ ושרפ "הטאד
 ,הנושארה התבותכב ,הנכש וב תיבה
 -מבש ,סילופאינימ ריעב "הטאד לורטנוק"
 .ב"הרא ,הטוסנימ תניד
 לארשיב לועפל "הטאד לורטנוק" הלחהשמ
 -ב תונושארה תונמזהה הרהמ דע ועיגה
 תשש תמחלמ םותב ,ןכמ רחאל הנש .6
 | תונושארה תוכרעמה תנקתהב לחוה ,םימיה
 .6 263000 תרדסמ
 לצא הלא תוכרעמ ונקתוה 1967 רבמטפסב
 - הרבחה לש םינושארה תוחוקלה ינש
 .תיריואה הישעתהו ביבא-לת תטיסרבינוא
 ,6063400 בשחמה ןקתוה א"ת תטיסרבינואב
 48 ,םילימ 32,000 ןב תועבט ןורכיז וב היהש
 לע התיה הלעפהה תכרעמ .תחא לכ תויביס
 ,םיסיטרכ ארוקב םג הכמתו םייטנגמ םיטרס
 היה לוסנוקה לע .ריינ טרס ארוקבו תוספדמב
 -מרג תוניגנמ עימשמ היהש לוק-םר ןקתומ
 .בשחמה תא וליעפהש עגרב תוינ
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 בשחמהש רבתסמ ?תוינמרג תוניגנמ המלו
 ינפל ינמרג רקחמ ןוכמב הליחת ןקתוה
 -יגנמש ,םש בשח והשימו ,לארשיל חלשנש
 .ץראב עמושה ןזואל ומעני הלאכ תונ
 ,ץבוק תידוהיו דלפנזור םרוי ובשח ךכ אל ךא
 םה ,הטיסרבינואה לש םיבושיחה זכרממ
 -יאתמ ,תונוש תומיענב בשחמה תא ותנכית
 ."הוקתה" ללוכ ,רתוי תומ
 ןה הטיסרבינואה ישנא תא שמיש הז בשחמ
 םיילהנימ םידוביעל ןהו םייעדמ םיבושיחל
 זא גציי הלאה םישמתשמה תא .םישורד
 .לאנברבא .ש 'פורפ
 -עתב ןקתוהו שכרנש ץראב ינשה בשחמה
 תכרעמ םע ,6263300 היה תיריואה היש
 םתואב לודג שודיח - קסיד יננוכ לע הלעפה
 .םימי
 -בד ויה אל בשחמה לש הלעפההו הנקתהה
 זכרמ להנמ ,םטיא סומע .ךכב-המ לש םיר
 ינפב בצינ ,זאד תיריואה הישעתב םיבושיחה
 -תמ וקמ אוצמל וילע היה .תוכובס תויעב
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 לארשיב םינושארה םיבשחמה ונלתוה דציב

 לכש גואדל ,בשחמה תטילקל ורישכהל ,םיא |
 וקליפ יבשחמ לע זא דע ודבעש תוכרעמה
 בשחמה לע הכלהכ ודבעיו ובסוי ם"רממב
 םיקהל ךרוצ היה הלא לכל ףסונ .שדחה
 -להכ ליעפיו תושדח תוכרעמ חתפיש ןוגרא
 .שדחה בשחמה תא הכ
 - םוקמ םטיא סומע אצמ םישופיח רחאל
 ןוויכמ .(רגנאה) םיסוטמ ךסומ לעמ םלוא
 םירוח וחדקנ ,"הפצ הפצר" וב התיה אלש
 לא םילבכה ורבעוה םהבו ךסומה תרקתב
 .השדחה תכרעמה
 םתמישמ תא םילבכה ואלימ הדימ וזיאב
 לכאמ ושמיש םה - הביסה .תעדל השק
 תורצ - התיה האצותהו םירבכעל הוואת
 ותושארב ,"הטאד לורטנוק" יאנכטל תורורצ
 .ןמיונ ינד לש
 -רעמה לש הבסהה התיה הטושפ תוחפ אל
 רשפא היהיש ידכ .61203300-ל וקליפמ תוכ
 ,ותנקתה םע דימ שדחה בשחמה תא ליעפהל
 אוהש ינפל הבסהה תא עצבל ךרוצ היה
 .הצרא עיגה
 ואצמ ,המוד בשחמ ץראב היה אלש ןויכמ
 םדוק .הלופכ הבסה - ןורתפ הרבחה יאנכט
 מבי בשחמל וקליפמ הבסהה העצוב לכ
 בשחמל - כ"חאו מבי לש תורישה תכשלב
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 ךכ ונבינש לובוק תוינכת לע התשענ הבסהה
 -אתומ תודוקפב ןהב שמתשהל היה רשפאש
 .606 יבשחמל ןהו מבי יבשחמל ןה תומ
 -עתב שדחה בשחמה ןקתוה רשאכ ,וז ךרדב

 -רעמה תא ליעפהל היה ןתינ ,תיריואה היש |
 .תפסונ הבסהב ךרוצ אלל טעמכ תוכ |

 -ויל הרומש הבסהה "טנטפ"ל םירצויה תוכז
 הישעתל ץעוי םימי םתואב שמישש ,ןזור ןתנ
 .תיריואה
 הישעתה תא שמיש 60633007-ה בשחמ
 לע חוקיפב ,תוילהנימה תוכרעמב תיריואה
 תובישחה ןאכמ .דועו ריחמתב ,רוצייה
 -עמה לש תידיימה הלעפהל התיהש הברה
 ערימה תא חוקלל תתל ידכ ,השדחה תכר
 .תפטוש הרוצבו תוריהמב ול שורדה
 הנשכ .ךשמה היה הז יתימא השעמ רופיסל
 -יואה הישעתה השכר ,הנקתה התוא רחאל
 סומע .לארשיב תונושארה ,א6 תונוכמ תיר
 התרזעבש /\1 תכרעמ שפחמ לחה םטיא
 .א6-ה תא תנכתל לכוי
 זאו .6063400 בשחמב אצמ ןורתפה תא
 -תהו ביבא-לת תטיסרבינוא ותרזעל הצלחנ
 ,ךכ בשחמה לע השורדה תכרעמה תא הניק
 תיריואה הישעתב תונושארה א6 תונוכמש
 -לת תטיסרבינוא לש בשחמה לע ותנכות
 -בו ,דיחי היה אל הזכ הלועפ ףותיש .ביבא
 תובר תואמגוד ול ונאצמ זאמ ורבעש םינש
 .תופסונ



= 
 6 חותיפב הליבומה הרבחה מ"עב םיבשחמ ורקימ םישילא
 2 ינש תא גיצהל האג ,םיבשחמל החטבא תוכרעמ קווישו

 צ :הלש םישדחה םירצומה

1.065. 
 ₪6 יבשחמל רקובמ רודימו השיג תחטבא תכרעמ

 .םהימאותו

 .שמתשמ לכל השיג תמסיס *

 .שמתשמ לכל תיטרפ הציחמ *

 .תכרעמה חקפמ י"ע תורקובמ ,שמתשמ לכל תואשרה <
 .םישמתשמה לש תוליעפ/האיצי/הסינכ/םושיר <

 .םינוש םיכתחב םיטרופמ ת"וחוד <

 .הפיקעו הצירפ תונויסינ ינפב תודימע *

 .הצירפ תונויסינ חוויד *

 .תכרעמה חקפמ י"ע האלמ הרקב +

 יפל שמתשמ לכל יתימא ןמזב עדימ תנפצה תייצפוא *

 .ישיא חתפמ

 ו 0/0

11851 
 וה | 6 [ 0 6 0 ₪0 ק 90 | | 1

 50/ו6376 8 48100876 5/5165 0

 6 תחטבא

 ב
 .תמא ןמזב עדימ תנפצה תכרעמ

 .ושושסמצ ₪55וס6אד-ב תמא ןמזב הריהמ הנפצה

 .היצקילפא לכו הנכות לכ םע דבועו רבחתמ

 ןפואב קסידל ןפצומ ,היצקילפא י"ע רצונש ץבוק לכ

 .יטמוטוא

 .םינפצומו םיליגר םיצבק ןיב תיטמוטוא הנחבא

 תורשפא םע תכרעמ לכל ידוחיי הנפצה חתפמ

 .המסיס תפסותל

 .םייוביגלו תויצקילפאל ,שמתשמל ןיטולחל ףוקש

 םינותנל 065 תנפצה תנכות םג תללוכ תכרעמ לכ

 .קסידהמ םיצבק לש תטלחומ הקיחמו ,םיבושח

 .ריחמ הל ןיאש עדימה תחטבא תייעבל רקי אל ןורתיפ

| 

 רימז וידוטס :בוציע

 047528613 .סקפ 047523601, 514877 'לט 8691 .ד.ת הפיח 2 שרוכ 'חר ,הנכותו הרמוח תוכרעמ - מ"עב םיבועחמ ורקימ םישילא
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 החותפה הטיסרבינואה ,תיכוניח היגולונכטל זכרמה

 ויתורודל בשחמה תודלות הלאו

 םינושארה םינובה

 .עודי םגתפ ןעוט ,"האצמה לכ יבא - ךרוצה"
 השיגדהל שיש הנושארה הדוקנה ,םנמאו
 ,תיתוכאלמ הריצי ויה אל םיבשחמ יכ איה
 אטבל ךרד וא תיתונמא הארשה לש ירפ
 ,םתוארל שי ךכו ,ויה םה .םיישונא םילאידיא
 רתויב תוישעמ תויעבל תיסדנה הבושת
 -ירד םג ,הארנש יפכו) םתוחתפתה תודלות
 ופקיש ,(תמיוסמ הפוקת ךשמב םוקמב םתכ
 -סדנה תוקינכט לש ןתוחתפתה תגרד תא םג
 .תוי
 ןויערל םינומדק תובא תולגל רשפא דימת
 ,הצרנש לככ הירוטסיהה יכבנב קחרה ,בושח
 ןולשכה ,םיבר תובא החלצהל" :רמאנש יפכ
 תא תוארל ןגוה הז היהי ,תאז לכב ."םותי -
 -חמה לש תיעבטה ותמדוקכ רוביחה תנוכמ
 ,האיצממ ,לקספ זיילבל תתלו ,וננמז ןב בש
 בושחה רישכמה הנובכ בשחיהל תוכזה תא
 תוריצי-תואצמה תרדסב הנושארה לש
 -מתשמ ונא םהבש םיבשחמה לא הכילוהש
 .םויכ םיש

 לקספ :הנושארה בושיחה תנוכמ
 יתפרצ יאקיטמתמ ,(1663-1622) לקספ זיילב
 לע רקחמ תדובע בתכ 16 ליגב רשא קירבמ
 לקספ קוחמ ונל רכומ .,םיטורח יעטק
 ,הירטמואיגב לקספ טפשממ ,הקילוארדיהב
 ואיבה המ .הקירוטניבמוקב לקספ שלושממו
 ומצע ול ?אקוד ,רוביח תנוכמ לש חותיפ ידיל
 םלוא ,רוביח תוליעפב םיישק יאדוב ויה אל
 ,ויבא תא ןב תבהא ךותמש ךכ .ויה ויבאל
 -יבל הנוכמ ,20 ליגב ,לקספ זיילב הנבו ןנכת
 הנוממ היה ויבא .רוסיחו רוביח תולועפ עוצ
 הננכות לקספ לש הנוכמהו ,םיסמה תייבג לע
 הקידב .ףסכ ימוכס רסחלו רבחל ידכ דחוימב
 הנשמה תוקולחש הארמ ו רויא לש בורקמ
 אלא ,"תויאמ"ו "תוירישע" ןניא הדיחי לש
 לש תויתפרצ תועבטמ ,"םיריינד"ו "םילוס"
 .הפוקת התוא

 ויה הפוקת התואב תפרצבש הדבועה ,ןכא
 "לוס"ב "םיריינד" 12-ו קנרפב "םילוס" 0
 .םינכסמה םיאנובשחה לע דואמ התשקה
 שומישה תא ענומה ,הז חונ יתלב בצמ ,בגא)
 ונא ובש יטרדנטסה ינורשעה םתירוגלאב
 םייק היה ,תוינובשח תולועפל םישמתשמ
 .(םינש רפסמ ינפל דע הילגנאב
 היה לקספ לש ותאצמהב יזכרמה ןויערה

 -רמה ,החותפה הטיסרבינואה תובידאב םסרופ
 אובמ" רפסה ךותמ ,תיכוניח היגולונכטל זכ
 "בשחמה תרכהלו תונכיתל
 וש

 ,לאמשל ןימימ תורפס ורבעוה הבש ךרדה
 .ינונרשע הנבמב חרכה היה אל ותמשגהבו
 םאותה לגלגה לש אלמ בוביסש היה ןויערה
 תח>א הדיחי לש הזוזתל םורגי ,תמיוסמ הרפס
 .לאמשמ הכומסה הרפסה תא םאותה לגלגב
 .םיסמ תייבגמ היופצ יתלב תלעותב וניכז ךכו
 עייסל תנמ לע התנבנש ,לקספ לש הנוכמה
 םצמצל ידכ דחוימבו ,םיישונא םיבושיחב
 ,הנושארה םעפב ,הסינכה ,תוישונא תויועט
 הנוכמה .בושיח תולועפב יטמוטוא ביכרמ
 -באב בושיחה תוריהמב תורחתהל הלכי אל
 לעפוה הז רשאכ ,קיתעה (הינובשח) סוק
 ןויער הרידחה םלוא ,ןמוימ םדא ידי-לע
 םיבשחמל הליבוה וחותיפ תאצותש הרפמ
 .םויה לש

 ץינבייל :ןוזחה לעב
 הריהמה ותוחתפתהל ומרתש םימרוגה דחא
 ןונכתה תונויערש הדבועה איה בשחמה לש
 .דוסב ורמשנ אל םלועמ ולש םייזכרמה
 עודי היה ,לשמל ,לקספ לש רישכמה הנבמ
 תובישחה לעב איצממהו ,ונמז ינבל בטיה
 תא קיתעה ,(1716-1746) ץינבייל ,וירחאלש
 לש הנוכמהמ רוסיחהו רוביחה ינונגנמ
 י"ע הנוכמב שומישה תא ביחרה םלוא ,לקספ
 קוליחו לפכ תולועפ עוציבל ןקתה תפסוה
 בושיח תויועטש ןוויכ .יטמוטוא ןפואב
 קוליחו לפכ תולועפב רתוי תוחיכש תוישונא
 ולולכש היה ,רוסיחו רוביח תולועפב רשאמ
 בושיחה תוחתפתהב בושח ץינבייל לש
 .יטמוטואה

 רבעמ הקיחרמ ץינבייל לש ותעפשה םלוא
 עדמה היה וב ןמזב יח אוהש תורמל .תאזל
 ןפואב ץינבייל הזח ,וילותיחב ןיידע ינרדומה
 בושיחה לש יכרע-ודה ודמעמ תא רורב
 ילב םייקתהל לוכי עדמה ןיא ,דחמ :עדמב
 תרזוח הלועפ אוה בושיחה ,ךדיאמ ;בושיח

 לקספ לש בושיחה תנוכמ .1
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 הבה .תיתריצי יתלבו תממעשמ ,המצע לע
 םיננוחמ םישנאש םלוה הז ןיא" :ותוא טטצנ
 ,בושיחה תכאלמב םידבעכ תועש ודבאי
 דחא לכל לקנב ריבעהל היה ןתינ התואש
 ."הנוכמב שמתשמה דחאו
 ץינבייל קיחרה המכ דע ךירעהל לכותש ידכ
 רחשב יח ץינביילש ריכזנ ונוזחב תכל
 תנמ לע .ינרדומה עדמה לש ותוחתפתה
 רשפא ותואש םדאה יכ ןייצנ ,תאז שיחמהל
 ,יאלילג ואלילג ,ינרדומה עדמה יבאכ תוארל
 התואב תמ ,תייוסינה הטישה לש דסיימה
 ולש בושיחה תנוכמ תא לקספ הנב הבש הנש
(1642). 
 ויפל עובקל ,לדומ תונבל איה עדמה תיצמת
 -יצמל סחיב הלא תואצות קודבלו ,תואצות
 עבוקה ,יפוסה טפושה איה תואיצמה .תוא
 תא רמולכ ,לדומה תא תוחדל וא לבקל םא
 .ונלש הירואתה
 ,םייטמיתמ םה םילדומה ,םיקיודמה םיעדמב
 .םייטמיתמ םיבושיח י"ע תועבקנ תואצותהו
 -תריצי םיכירצמ לדומה לש ובוציעו ותרדגה
 -יא" תשרוד ויתואצות תקידב .הארשהו תוי
 ."בושיחה תכאלמב םידבע תועש דוב
 עדמב הדובעה תקולח לע רתוי בוט גשומ
 המגודה לש הריהז האירק ךותמ לבקל לכונ
 איהש ,הימונורטסאה ןמ הרחבנ איה .האבה
 -הוי אוה הרוביגו ,רתויב קיתעה עדמה ילוא
 רשאכ תמ רשא ,(1ו57ו-ו630) רלפק ןא
 לכ תא עצבל ץלאנש ךכ ,עבש ןב היה לקספ
 .ינדי ןפואב ויבושיח
 שמתשהש ןושארה םונורטסאה היה רלפק
 ועצובש תוקיודמה תוימונורטסאה תויפצתב
 אוה ולש הריירקה אישב .ההאְרב וכיט י"ע
 תעיבקל לש השקה היעבה םע רדומתה
 תכלה בכוכ לולסמ לש םיקיודמה םירטמרפה
 זא החוורש החנהה תא לביק אוה .םידאמ
 רחבו ,ילגעמ אוה םידאמה לש ולולסמש
 ,וכיט לש וימושיר ךותמ ,תויפצת עבראב

 ו
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 לש םירטמרפה תא בשחל תנמ לע וקיפסהש
 .לולסמה
 ?תיעדמ הבשחמ לש וז המגוד תלעופ דציכ
 עבוקה עדימ :םימושר םינותנ לש ףסוא ונשי
 םידעומב ,עיקרב םידאמ לש ומוקימ תא
 יבגל .הלילה לש תונוש תועשבו ,הנשב םינוש
 -רב םידאמ לש לולסמה היהי ירקמה הפוצה
 םלוא .יוזיחל ןתינ יתלבו בכרומ ביתנ עיק
 םע ,תישונא הבשחמ לש םינש יפלא רחאל
 ,רודל רודמ ורבעוהש תומושר תוירואת
 ,קודבל רלפק הסנמ ,סוקינרפוק דעו ימלתמ
 לכש ,ןיררוע םהילע ןיאש םינותנ תרזעב
 ,םוקיה לש דחא לדומ תומאות תויפצתה
 שמשה תא םיפיקמ תכלה יבכוכ וב רשא
 .םיילגעמ םילולסמב
 ןיאש .ךכ ידכ דע ללכושמ וניה לדומה ,בגא
 -סומ אלא ,לגעמה לש וזכרמב היוצמ שמשה
 יזא ,הנוכנ הירואיתה םא .זכרמה ןמ טעמ תט
 -ומב םיעיפומה םירטמרפה לכ תא בשחנ םא
 -ינימה ןהש) תויפצת עברא לש סיסב לע לד
 תובייח תורחאה תויפצתה לכ (שורדה םומ
 .בשוחמה לולסמל םיאתהל

 ךילהתה .ויבושיח םע רלפק ליחתמ ןאכ ,ןכבו
 םילהנ ןיאש םושמ ךכב-המ לש רבד וניא
 םתירוגלאה .היעבה תא םירתופה םירישי
 רשאכ .יביטרטיא וניה םירטמרפה תאיצמל
 רשא דע ,האיגשה תא תמצמצמ הרזח לכ
 ינדיה בושיחה .תוביצי תואצות תולבקתמ
 ,רלפק לש ויבושיחו ,(!)םינש עברא ךשמנ
 .(1!) םידומע 900 םיאלממ ריעזה ודי בתכב

 ,הדובע תונש עברא ירחא ,ויבושיח םות םע
 אוה ,םלוא ,חונל האלמה תוכזה רלפקל התיה
 תורחא תויפצת םג םא קודבל ,ןבומכ ,הצר
 יתשב רחב אוה .בשוחמה לולסמל תומיאתמ
 .וילע ךשח ומלועו ,וכיט לש תופסונ תויפצת
 -ימש) תשק לש תוקד הנומשכ לש לדבה היה
 -רעה ןיבל תויפצתה ןיב ,(בורקב הלעמ תינ
 ,םימדוק םינמזב .הירואיתה י"ע וזחנש םיכ
 -יפא וא ,תוקיודמ תוחפ תודידמ ושענ םהבש
 לעב וניאש רחא םדא לכ ,ןמז ותואב ול
 תא סחיימ היה ,רלפק לש ותמוק רועיש
 ;רלפק ךכ אל ךא .תוייוסינ תואיגשל לדבהה
 דע תופקת ויה וכיט לש ויתודידמש עדי אוה
 ןיב לדבה שי םאו ,תשק לש תחא הקד ידכ
 -ואיתה י"ע וזחנש תואצותה ןיבל תואיצמה
 תוחדל שיו הנוכנ הניא הירואיתהש ירה ,היר
 .התוא
 רלפק ליחתמ ,בושיח תונש עברא ירחא ,ךכו
 .השדח הירואית חתפלו בושחל
 רפסמ רחאל :בוט לכה ,בוט ףוס ,םנמאו
 תמסרופמה ותרותל רלפק עיגמ ףסונ םינש
 וליא ,םלוא .םייטפילאה םילולסמה רבדב
 היה ,ינרדומ בשחמ רלפק לש ותושרל דמע
 ירחא אל רצויה וחוכ תלעפהל תונפתהל לוכי
 לחה וב םויב אלא ,"ךרפ תדובע" תונש עברא
 לש המוצעה םתמורת יהוז .םיבושיחה תא
 רבדה והזו ,וננמז-ינב םינעדמל םיבשחמה
 .ץינבייל קקותשה וילא
 ילבמ ץינבייל לש ורופיס תא םייסל ןתינ אל
 היה בושיח תונוכמ יבגל ונוזחש שיגדהל
 ןבומבו ,ונמז ינב לש הזמ קימעמ רתוי הברה
 ןיחבה אוה .הז אשונ לש דסיימה ןבא אוה הז

 ,ןויגהה לש הרבגלא חותיפל תורשפאב

 ןויגהה תותימא לכ הב רשא תיללכ הטיש"

 אל ץינביילש תורמל ."בושיח ןיעמל ומצמוצי

 -ייתהל שי ,הז ןויער לש וחותיפ תא םילשה

 ,((0טסזקש 80016) לוב לש ומדוק לאכ וילא סח

 -ילובה הרבגלאה לש "אבס"ה לאכ ךכיפלו

 .תינא
 לפטל הלוכיה בושיח תנוכמש בשח ץינבייל

 : 5 כ 0 ו ש = 1 צנ
 , כ א

: 0 

 וירישכממ דחאו ההארב ובכוט .2

 תומחלמל ץק םישת "ןויגהה תותימא לכ"ב
 הדבוע .ותפוקתב הפוריא תא ובירחהש תדה
 ךא ןעדמכ ותמוק רועישל הפיסומ הניא תאז
 .תושונאל ותבהא תא החיכומ

 'גבב :ןושארה בשחמה ןונכת
 ךשמב וללכוש בושיחה תונוכמ לש ןהיעוציב
 תוחתפתהל תודוה ,תואב םינשה 0
 םרוציי תא הרשפיאש ףקיה-תבר היגולונכט
 םיקיודמ םינועשב לחה :םיבר םירצומ לש
 לש ןונכתה םלוא .תוילקיזומ תונוכמב הלכו
 .וירמש לע אפק בושיחה תונוכמ
 ותריצי ירפ התיה האבה תיתוכיאה הציפקה
 -1771) 'גבב סלר'צ ינוהמת ילגנא ןואג לש
1 

 לע המרגנ בושיחה םוחתל 'גבב לש ותסינכ
 לש םיוסמ גוס בושיחב וררועתהש תויעב ידי
 תודירמפא תויורקה תוימונורטסא תואלבט
 תולעב ויה ולא תואלבט .(טקתטחוטזו]טפ)

 ןה .חותפה םיב טווינ רובע הבורמ תובישח
 -ירהצב חריה לש םימשב ומוקמ תא וללכ
 -לבט .הנשב םוי לכ רובע לילה תוצחבו םויה
 ןתינ ותרזעבש ריחיה יעצמאה ויה הלא תוא
 תאצמנ ךרוא וק הזיאב תעדל לבוחה ברל
 תכירע י"ע התשענ ךרואה וק תעיבק .ותניפס
 -לבטבש םיכרעה ןיבל ויתויפצת ןיב האוושה
 .תוא

 ט"משת ןושח 1988 רבוטקוא "בשוח השעמ" 0

 עובקל תנמ לע שרדנש ינשה ביכרמה ,םנמא
 בשוח ,בחורה וק ,הניפסה לש המוקמ תא
 ,ל"נה תואלבטה אלל םלוא ,יולת יתלב ןפואב
 לש המוקמ םג ןכלו ךרואה וק עודי היה אל
 .הניפסה
 רתוי דוע טולבת הלא תואלבט לש ןתובישח
 המרג ופ-ה האמה תליחתבש רוכזנ םא
 םידקת רסח גושגשל תיתיישעתה הכפהמה
 ועיצה תולשממ רפסמ .ימואלניבה רחסמב
 רובע ידמל םילודג ףסכ יסרפ ומליש ףאו
 .הלא תואלבט בושיח
 עבונ תוימונורטסא תואלבט תנכהב ישוקה
 -ורכה םייטמתמה םיבושיחה .םימרוג המכמ
 םירקמבו ,ךכב המ לש ןיינע ןניא ןתנכהב םיכ
 ףא ,תודירמפאה בושיחב ומכ ,םימיוסמ
 -ובעה לעש אוה רבד לש ושוריפ .ידמל םישק
 -ובג המר"ב םדא חכ ידי לע תושעיהל הד
 לש הז גוסל םישש םניא םינעדמ םלוא ."הה
 -יחה תנוכמ תא עיצהש העשב ,'גבב .הדובע
 הדובע"ל סחייתה ,ולש תיטמוטואה בוש
 -יחבש "תפייעמה תוינוגדחהו תלבסנ יתלבה
 .תואלבטה בוש
 ,לווסקמ .יס סמיי'ג םג סחייתה הז אשונל
 -ורטקלאה תואוושמה לש םסרופמה ןחסנמ
 :תויטנגמ
 לע ישונאה חומה אב תוקוחר םיתעל קר"
 וירושיכ תא לצנמ אוה ןיאש יאדובו ,וקופיס
 -דובע תא עצבמ אוה רשאכ ,רתויב םיהובגה
 ףאוש וילאש רבדה .בושיחה תנוכמ לש הת
 אוה םא ןיבו יאקיטמתמ אוה ןיב ,עדמה שיא
 -ויער חתפלו גישהל אוה .עבטה יעדמ רקוח
 -טמל .קסוע אוה םהב םיאשונב םירורב תונ
 ,םיכורא םיבושיחב קוסעל אוה ןכומ וז הר
 םא ,תחא הנוע ךשמל בושיח תנוכמל ךופהלו
 ויתונויער תא ךופהל ףוסבל חילצי ךכ ידי לע
 ."רתוי םירורבל
 -דחלו הדובעה ישוקל ףסונ ,ןכ לע רתי
 תעגופה תפסונ הרומח היעב תמייק ,התוינוג
 היעבה :תוימונורטסאה תואלבטה לש ןביטב
 -תשהל תולולע תואיגשה .שונא-תויועט לש
 ןמזב םג אלא ,בושיחה ךלהמב קר אל בבר
 -וסמ ןניה תואלבטב תואיגש .סופדל הנכהה
 לכ ןתונש אלמה ןומאה ללגב דואמ תונכ
 סדנהמ .שמתשמ אוה ןהבש תואלבטב םדא
 יבושיח רזעכ הלבטב שמתשמה ןעדמ וא
 אוה השעש םיבושיחה תא הנשו רוזח קודבי
 םיכרעה תא קופקפ אלל לבקי םלוא ,ומצע
 -יפסש לבוחה-ברל ול יוא .הלבטב םיעיפומה
 ובש םוקמה ןמ םירטמוליק תואמ הקוחר ותנ
 תועטמ האצותכ ,תאצמנ איהש בשוח אוה
 !םיימונורטסאה תוחולב
 ידכ דע תוחיכש ויה אל הלבטב תויועט
 ידכ ןייד תוחיכש םלוא ,הב שומיש תעינמ
 תובישחב תיטירבה הלשממה תא ענכשל
 בשחת רשא הנוכמ תונבל :'גבב לש ותעצה
 .יטמוטוא ןפואב תואלבט סיפדתו

 ותויה תא םיגדמה ,'גבב לש וירופיסמ דחא
 תויועטמ ענמיהל תורשפא לכ ןיאש ענכושמ
 -בדה לש םעבטב" בתכש יפכ ןהש ,תוישונא
 :ןלהל אבומ ,"םיר
 הלשממל הלאשהב יתרסמ 1828 תנשב"
 לש םימתירגול תלבט ללכש רוקמב די-בתכ
 לכל םיבשוחמ ,'וכו םיסוניסוק ,םיסוניס



 התוושהל תנמ לע ,טנרדאווקה לש היינש
 רשא ,1792 - רולייט לש םימתירגולה חולל
 ןפואב .םתושרב היה ולש רכינ םיקתוע רפסמ
 םינוקיתה תמישרו ,תואיגש ו ולגתנ הז
 םינוקית .1832 תנשל ימיה ךנמלאב המסרופ
 :ךכ ןמסל רשפא ולא
 1852 ...ןושארה רדס ןמ םינוקית 19
 ךכ האיגש התלגתה הלא םינוקיתמ דחאב
 :םיאצומ ונא אבה ימיה ךנמלאבש
 ךנמלאב רשא םינוקיתל ןוקית
 וו3ְד--2
 ינשה רדסה ןמ ומצע ןוקית ותואב םלוא
 לכמ רתוי הלודג ,השדח האיגש הסנכוה
 רחאלש הנשב .תומדוקה תואיגשה ןמ תחא
 תא אוצמל רשפא (1834 תנשמ ךנמלאב) ןכמ
 :ןלהל ןוקיתה
 (1833 תנשמ ךנמלאב םסרופש) ןוקיתל ןוקית
 ."1832....1834 תנשב ומסרופש םינוקיתל

 תנשמ

 יתש ןנשי 'גבב לש תיתבשחמה ותוליעפב
 -ושיח ןקתה תמאות ןהמ תחא לכש ,תופוקת
 תנוכמ"ל תכייש הנושארה הפוקתה .רחא יב
 .תדחוימ הרטמל בשחמ היה הז ."םישרפהה
 תטיש" ,תמיוסמ תיטמתמ הטישב שמתשהש
 תא סיפדהלו בשחל תנמ לע ,"םישרפהה
 -ועט אלל ןקיפהל ושקתה ךכ לכש תואלבטה
 ,עצבמה תא הנמימ תיטירבה הלשממה .תוי
 יפכמ עוציבל השק רתוי אוהש ררבתה םלוא
 .איצממה ןעטש
 הלעמל רחאלו 1823 תנשב הלחה הדובעה
 ירק) תיתלשממ העקשהו ,םינש רשעמ
 .הדובעה הקספוה ,רלוד 220,000 לש (דספה
 רישכמה ,דחמ :ןולשיכל תוביסה ןה םיתש
 םיטרדנטסה לעמ ויהש םוכחיתו קויד שרד
 העשב ,'גבב ,ךדיאמו ;וימיב היגולונכטה לש
 תורטמל בשחמה תא םילשהל קבאנ ןיידעש
 -ממה 'גבב .שדח ןויער הגה רבכ ,תודחוימ
 רשא "םישרפהה תנוכמ"ב ןיינע דביא איצ
 -יינב ךילהת לש ומוציעב היה סדנהמה 'גבב
 ,החלצה אלל ,וייח תרתי תא שידקהו ,הת
 הנוכמה" ול ארקש שדח רישכמ תיינבל
 -חמה תא 'גבב ןנכת 1833 תנשב ."תיטילנאה
 -יהבב ןושארה יתילכת-ברה יטמוטואה בש
 ךרוצ היה אלש ךכ ידכ דע ,ולאכ קוידבו תור
 .תואבה םינשה וסס ךשמב וב םייוניש לכב
 אוה בוטה לש וביוא" :םגתפל רושיא והז ןכא
 ."רתויב בוטה

 היקלחמ המכ ,בגא) "תיטילנאה הנוכמ"ב
 תומשב ,אוצמל רשפא (םויה דע ודרש
 -רתב םיעיפומה םיביכרמה םתוא תא ,םינוש
 'גבב לש ונושלב .ינרדומה בשחמה לש םיש
 :רישכמה ללכ

 ןורכיז
 תא םינסחאמ ובש (וסזט) "ןסחמה" :תישאר
 -צותה תא ןכו ,םילעופ םהילע םינתשמה לכ
 .תונושה תולועפה לש תוא

 תיטמתירא הדיחי
 םיסנכומ הכותל רשא (חוו!!) "הנחטה" :תינש
 .לועפל םידמוע םהילעש םילדגה

 הרקב

 רובע ןכו (6סתוזס) הרקבה תדיחי רובע

 דואמ תחלצומ האצמה 'גבב לאש ,הטילקה
 לע וחקיפש םיררוחמה תוחולה :רחא םוחתמ
 .יתפרצה םידבה ןרצי ,דראקא'ג לש םילונה
 איהש ,םינוש םיחטש ןיב תאז תידדה הירפה
 האיבה ,תיגולונכט תוחתפתהל הבושח הכ
 לש תאזכ המרל תינדיה בושיחה תנוכמ תא
 ,שמתשהל ,קודבל היה רשפאש ,היצמוטוא
 תוארוה לש תורדסב תינשב שמתשהלו
 .הרקב

 םינותנ ,תוינכת
 תוארוה ןתוא לע הרזחה תלוכי לש ןויערה
 -ייעמ האצותכ תישונא תועט אלל בושו בוש
 לע רתי .הז רשקהב חתפמ ןויער אוה ,תופ
 ,תורגש וא הנשמ-תוינכת ומכ תונויער ,ןכ
 ץירהל רשפא .'גבב לש ויבתכב רבכ םיעיפומ
 ידכ ,םינותנה יכרע יונישב תוינכתה ןתוא תא
 םינותנ רובע םימתירוגלאה םתואב שמתשהל
 -וריח תא קר ךירצי הז רבד .םינוש םיירפסמ
 םינותנה תטילקל םימיאתמה תוחולה לש םר
 .הרקבה תוחול תא תונשל ילבמ

 טלפ
 -ילנאה הנוכמה" י"ע תורישי ספדוי טלפה
 תומרגנה תואיגש הנענמית הזכ ןפואבו "תיט
 .סופדל הנכהה ךילהתב םדאה י"ע

 'גבב לש םישרפהה תנוכמ 3

 תא תוארהל ידכ ,'גבב לש ויתונורכזמ טטצנ
 :ותבשחמ לש טוריפה תמר
 חונמה ףלוכ-קמ רוספורפ ,ילש ןיוצמ דידי"
 לע רקובה תחורא תעשב יתא ןד ,ןילבדמ
 רחאל .תיטילנאה הנוכמה לש היתונורתי
 ביגת דציכ לאש אוה ,אשונב הכורא החיש
 -דית ,תוירבגלא תולועפ ךלהמב ,םא הנוכמה
 וא | תוימתירגול תולועפ עצבל שר
 דוע לכש התיה יתבושת .תוירטמונוגירט
 יחותיפ לכ ויהי ,'תיטילנאה הנוכמה' םייקתת

 לכות הנוכמהש כ םינווכמ תואחסונה
 ןמזב ןהלש םיירפסמה םיכרעה תא בשחל
 םאש יתפסוה זאו .ירשפאה רתויב רצקה
 םיעצמא יתנכה ,תקפסמ הניא וז הבושת
 איה ,קויד לש הדימ התואב ,םתרזעב רשא
 וא םיימתירגול תוחולב שמתשהל לכות
 .תורחא תואלבטב
 ,תואלבטב שמתשהל תנמ לעש יתרבסה
 םיסיטרכ לע ןררחלו ןבשחל ךרוצ שי ,ןבומכ
 ויהי םה קפס אלל זא .הנוכמה תועצמאב
 הנוכמה רשאכש יתפסוה ןכ ומכ .םינוכנ
 לש םתירגולל לשמל ,הלבטמ ןותנל קקדזת
 -עת הנוכמהו ןומעפ לצלצי יזא ,ןותנ רפסמ
 -פמה לכתסי ,הרקי הזשכ .התלועפ תא רוצ
 -מהש קיסיו ,רישכמה לש םייוסמ קלחב ליע
 רמאנ ,ןותנ רפסמ לש םתירגולל הקוקז הנוכ
 .2,303 לש
 -רק יסיטרכ הליכמה הרגמל זא שגי ליעפמה
 .ולש םימתירגולה חול תא םיגציימה ןוט
 שורדה סיטרכה תא רחבי אוה הלא ןיבמ
 -וות ,השעיי הזש רחאל .הנוכמל ותוא סינכיו
 סיטרכה תא קפיס ליעפמה םא הנוכמה אד
 רפסמה לש םתירגולה תא רמולכ ,םיאתמה
 ךישמיו וב שמתשי רישכמה ,ןכ םא .ןוכנה
 רתוי קזח ןומעפ לצלצי ,אל םא .ותדובעב
 תא בוש קודבי ליעפמה .רצעית הנוכמהו
 ךכ .ייוגש רפסמ' םילמה תא האריו הנוכמה
 -אלה םתירגולה תא רסמ ןכא אוהש הלגי
 ."ןוכנה רפסמב ופילחיו ,ןוכנ

 הוויהש ראופמ ןונכת היה תיטילנאה הנוכמל
 -יקב תענומה הנוכמ רובע ידמ הבר השירד
 תאצמהל תונושארה םינשה ויה הלא) רוט
 יקלח תיינב .(ןוסנפטס לש רוטיקה תנוכמ
 תא םידקהש ,ידמ בר קויד השרד הנוכמה
 התיה ,לשמל ,תיטמתיראה הדיחיה .ונמז
 תורפס 50 ינב םירפסמ ליפכהל תדעוימ
 וסס תב האצות קפסלו ,דחא לכ תוינורשע
 רובעכ קר םשגתה 'גבב לש ומולח .תורפס
 .הנש וסס

 ןיקייא :םשגתהש םולחה
 ןונכת היה 'גבב לש "םישרפהה תנוכמ"ל
 תנשב ,ןיקייא רשאכש ךכ ,ונמז תא םידקהש
 ינכמורטקלאה הבשחמה תא הנב ,7
 הסיפתה תא תונשל ךרוצ היה אל ,ןושארה
 .'גבב תא השמישש
 ([[טאטז6 [1-  ואטח) | ןיקיא | דראווה
 ובש םוקמב חילצה ,דראוורה תטיסרבינואמ
 -ימב שמתשהל היה לוכיש םושמ ,'גבב לשכנ
 לע הנע הזכ ןוכימ .ירחסמ םינותנ דוביעל ןוכ
 .ישוק אלל הגשהל ןתינו ,ויתושירד תיברמ

 -יעל ןוכימה לש ורוקמ ירחא תוקחתהל ידכ
 לש 80-ה תונשל רוזחל ונילע םינותנ דוב
 :תישעמ דואמ היעב לאו תמדוקה האמה
 ןמרה .תירבה תוצרא לש ןיסולכואה דקפימ
 ןמז ותוא דבעש ,([16זווחגח 6!1101ח18) תירלוה
 ןויער תא חתיפ ,םיבשותה דקפימ תכשלב
 גוציי ךרוצל םיבקונמ םיסיטרכב שומישה
 ןנכת אוה הז ןויער תובקעב .תונוש תונוכת
 -יטרכה בוקינל שורדה דויצה לכ תא הנבו
 .םתריפסלו ,תונוכת יפ לע םנוימל ,םיס
 לש תובושתה ועיגהש רחאל דחא שדוח
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 דקפימ תכשלל 1890 תנשל םיבשותה דקפימ
 םוכיסה תא גיצהל היה רשפא ,םיבשותה
 .תירבה תוצרא תיסולכוא תריפס לש אלמה
 םדוק וגישהל היה ןתינ אלש עדימ ,ןכ לע רתי
 תלבקב תובר עייסו ,יטרדנטסל ךפה ,ןכל
 .תוינידמ לש תוטלחה
 הזה ןיסולכואה דקפימ לש החלצהה רופיס
 םיבשחמה תודלות לע הבר הדימב עיפשה
 תכשל תא בזע תירלוה :תפסונ הניחבמ םג
 -וכמל תיטרפ הרבח דסיו ןיסולכואה דקפימ
 תא התניש וז החילצמ הרבח .בושיח תונ
 לש ולוהינ תחת 1928 תנשב ,הכפהו המש
 תימואלניבה הרבחל ,ןוסטאוו 'ג סמות
 -כ םיברב העודיה ,תויקסעה תונוכמל
 .([הוטזתבזוסחה| 8טוח655 א136חוחטפ) 11

 -רהב בחרנ קושל עיגה םינותנה דוביע דויצ
 הרשפיא וז הדבועו ,יעדמה קושה ןמ הב
 .ורוצייבו יסדנהה וחותיפב תולודג תועקשה
 ןנכית ,18א1 םע הלועפ ףותישב ,ןיקייא רשאכ
 היה לוכי אוה ,ןושארה ינרדומה בשחמה תא
 ,םיריבס םיריחמב םייק דויצ לע ךמתסהל
 :לגוסמה
 -וכמה) םיבקונמ םיסיטרכמ םינותנ אורקל .א

 יסיטרכ וא תירלוה יסיטרכ ללכ ךרדב םינ
 .(ז[8א1
 ,םינותנ םירפסמ לע ןובשח תולועפ עצבל
 םיסיטרכ יבג לע תואצותה תא קפסלו
 .םיבקונמ

 יבג לע יוצמה עדימה תא ריינ לא קיתעהל .ג
 .םיבקונמה םיסיטרכה

 תטיסרבינואל הקפיס [8א1 תרבח ,השעמל
 ,תויטרדנטס תונוכמ לש תכרעמ היבמולוק
 תחלצומ בושיח תדבעמל סיסבה תא וויהש
 18א1 התנב 1931 תנשב :ןכ לע רתי .רתויב
 תנוכמ" לש קתעה וז הדבעמ רובע דחוימב
 -מה תיינב הכשמנ התע .'גבב לש "םישרפהה
 .דבלב תחא הנש הנוכ

 ט

 שגדה תא המש 18א1-ב ןוסטאוו לש ותוינידמ
 .תואטיסרבינוא םע םייבבל םיסחי חותיפ לע
 תטיסרבינואב ,ןיקייאל קפיס ,ךכמ האצותכ
 -גהל תנמ לע יסדנה תווצו דויצ ,דראווראה
 ךשמנ םעפה .'גבב לש לודגה ומולח תא םיש
 1944 תנשבו ,םינש שמח טקיורפה עוציב
 דראווראה תטיסרבינואל 18א[ השיגה
 -רוה תרדס י"ע רקובמה יטמוטוא בשחמ"
 ה\טוסחוהוס | 5טףטטחט6 | (0001ז0160) "תוא

 ."ו קראמ"כ םיברב עודי היהש ,((?|סט!גזסז

 םירסמימ לש סיסב לע הנבנ ו קראמ
 תועצמאב הנזוה ותינכותו םייטנגמורטקלא
 שורדה עצוממה ןמזה .בקונמ ריינ טרס
 התיה ותחלצה .תוינש 3 היה לפכ תלועפל
 ררבתה ותיינב תעשב רבכ .דואמ םימי-תרצק
 יתלשממה שוקיבה תא קפסת אל ותוריהמש
 תואלבט :תואלבט לש ףסונ גוסל האוגה
 תוקפסמה ,הלאה תואלבטה תא .תויטסילב
 -רמה לש היצקנופכ יריה תיווז תא ןחתותל
 -חתות ףוריצ לכ רובע בשחל ךירצ ,קח
 -יהמו ןוויב םה םיפסונ םירטמרפ .תשומחת
 הנתשמה) ריוואה תופיפצ וליפאו ,חורה תור
 -חמה תדבעמ .(הרוטרפמטלו הבוגל םאתהב
 התיה אל תירבה תוצרא לש יטסילבה רק

 תואלבטל השירדה םע רדומתהל תלגוסמ

 200-מ הלעמל לש הצובק םע וליפא הלא
 .1 קראמ גוסמ םיבשחמ
 -ליסנפ תטיסרבינואל הכימת הנתנ ךכ בקע

 -טקלאה בשחמה תא תונבלו ןנכתל ידכ הינב

 .ןושארה ינור
 הסדנהה לש ללכה ןמ תאצויה התומדקתה
 הינשה םלועה תמחלמ ךשמב תינורטקלאה
 רשא 5א1א6-ה תינבל עקרה תא הקפיס
 קפסה ךרצ ולש קירה תורפופש 18,000 םע
 -יבמ תוינכמ תועונת תרסה .טאווליק 140 לש
 תא 1000 יפ הליפכה בושיחה תולועפ עוצ
 .1 קראמל סחיב וז הנוכמ לש התוריהמ
 "ם|60וזסחוש לש תובית ישאר םה אז(

 -בעבו אטומטזושג| 1חו6שז310ז 3ח06 6 חוקטזטז

 ."ינורטקלא בשחמו םירפסמ םכסמ" :תיר
 ,םילבק 10,000 ,םידגנ 70,000 ליכה הז בשחמ
 3 ,ךרוא רטמ 30 היה ולדוג .םיגתמ 0
 לכבש רמאל וגהנ .בחור רטמ 1 ,הבוג רטמ

 תורואה וממעתה א1ג67ה לעפוהש םעפ
 .היפלדליפב
 דע לעפו 1946 תנשב לועפל לחה =א[6-ה
 1. )-6₪  טרקא ,םיירקיעה ויננכתמ .5
 עויס ולביק ,(1.\צ.  א1גט6ת) יל'צומו (טזו

 תא חיצנה דחא םדא םלוא ,םיבר םיחמוממ
 ןופ ןו'ג - םיבשחמה לש הירוטסיהב ורכז
 .ןמיונ

 ןמיונ ןופ :ןורכיזב תנסחואמה תינכתה
 (1כהח צסח %אטטחוגתה) ןמיט ןופ ןהו'ג

 לש ותסיפתל ףרצ ,קירבמ ירגנוה יאקיטמתמ
 תיתועמשמה המורתה אוהש ןויער 'גבב
 לש וז הרצק הריקסב קוסענ הב הנורחאה
 תנסחא לש ,הז ןויער .םיבשחמה תודלות
 לש הברה םתצופתל איבה ,ןורכיזב תינכתה
 .םויכ םיבשחמה
 שרדנה ןמזב הצוענ ןויערה לש ותובישח
 היה 1 קראמל .תינובשח הלועפ עוציבל
 .לפכ תלועפ עצבל ידכ תוינש 3 לש ןמז שורד
 תלועפ עוציבל הארוהה תא אורקל ירכ

 ןשססטפטממסס|

 טרס י"ע הנזוה תינכתהש רוכזל שי) לפכה
 הארוה לכ רובע ומכ) ול השרדנ ,(בקונמ רינ
 ללוכה ןמזה .הינשה תירישע דוע ,(תרחא
 .תוינש 3.1 ,ןכ םא ,היה
 ,"ו קראמ"בש תוארל לק ליעלד המגודה יפל
 אוה הארוהה תא אורקל ידכ שרדנה ןמזה
 הנוש בצמה ,תאז תמועל א1/6-ב .חינז
 -פלא 3 הכרא המצע לפכה תלועפ .תילכתב
 היהי ,הרקב תטיש התואב ,ךא .הינשה תוי
 .תוינש 0.103 ללוכה ןמזה
 ,א1467ה לש הריהמה ותלועפ :הנקסמ
 יפ לפכה ןמז תא ןיטקהל התיה הלוכיש
 יפ קרו ךא יללכה ןמזה תנטקהל םורגת ,ס0ס0
 .(הרקב תטיש התואל םידומצ ראשינ םא) 0
 עוציב ןמז םיינרדומ םיבשחמב :ןכ לע רתי
 תוינוילימ 5 ידכ דע ןטקוה לפכה תלועפ
 יתלבל ךפוה היה הזה ןורתיה לכ .הינשה
 תטישל םידומצ םיראשנ ונייה ול שגרומ
 .א1גזא 1 לש הרקבה
 -רוהה תא רוגאל היה ,ןמיונ ןופ לש ונורתפ
 ושמתשה וב ימינפ רגאמ לש גוס ותואב תוא
 .תינכתה לש םינתשמהו םיעובקה ןוסחאל
 הלועפה תוריהמב תפסונ תוחתפתה לכ ,ךכו
 -וציבה רופישל םורגת בשחמה יביכרמ לש
 .תכרעמה ללכ לש םיע
 רשאמ רתוי שי ןורכיזב תנסחואמה תינכתב
 -צמיה .הלועפה תוריהמ לע הרישי העפשה
 בשחמל תרשפאמ ןורכיזב תינכתה תוא
 הז ינכפהמ ןויער .ותינכת תא ומצעב תונשל
 -אצותו ינרדומ בושיח לש סיסבה תא הווהמ
 -מול תונוכמ לש ןמויק איה רתויב הפיה ות
 ןהיעוציב תא תורפשמה תונוכמ ,רמולכ ,תוד
 .תישונא תוברעתה אלל ,ןנויסנ רואל

 ידכמ ידמ רחואמ ןויערה תא חתיפ ןמיונ ןופ
 :א146-ה לש וישרוי ךא א186-ב ללבייש
 "קציאוו"ה וליפאו ,: כט \67ה ,10867ה
 ונלש ןמציו ןוכמב הנבנש ("םלוג"ה וא)
 לש ושומימ תא רבכ םיללוכ ,ו955 תנשב

 ב - 4
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 -ואר ליעל םירכזומה םיבשחמה לכ .הז ןויער
 ."ןמיונ ןופ יבשחמ" ארקיהל ןכל םיי
 ויתונויער תא ןמיונ ןופ םסריפ 1946 תנשב
 ןונכתב םיינושאר םינויד" ותרתוכש רמאמב
 ויפתוש ."ינורטקלא בושיח רישכמ לש יגול
 .ןייטשדלוג ןמרהו סקרוב רותרא ויה רמאמל
 ךכמ תרכשנ האצי בשחמה תוחתפתה
 ןמיונ ןופ לש ותסיפת תא ךפה הז םווסריפש
 ךרוצ היה אל ךכמ האצותכ .ללכה תלחנל
 לע קירבמה ןויערה רובע םיגולמת םלשל
 .תלעות ונממ קיפת תישונאה הרבחהש תנמ

 תוחתפתהב ךרד ינויצ

 בשחמה

 םוצעה לודיגה תא תוזחל היה לוכי אל שיא
 רכיהה ןמיסל הכפהש בשחמה לש ותמצועב
 םיכרצ לש הכרעה ,.תאז לכבו .וננמז לש
 םלועה תמחלמ ףוסב הכרענש ,םייבושיח
 םיבשחמ (8) הנומשש העבק ,הינשה
 בושיחה תושירד תא וקפסי םיינורטקלא
 (6!) תירבה תוצרא לש תויעדמה
 ידמ םיינדפק תויהל ונל לא ,רבד לש ותימאל
 רקס ךרענ היה וליא ;הז יוזיח לע ונתרוקיבב
 -ארה תחלצומה םתסיט רחאל ,1905 תנשב
 ךרוצה תא עובקל ידכ ,טייר םיחאה לש הנוש
 לע םלוח היה אל שיא ,ב"הראב םיסוטמב
 .הנש ידמ םויכ םיסטומה םיעסונה ינוילימ

 -לול אוה תחלצומ האצמה ןייפאמה ךילהתה
 :ןה היתונוכתש ,יבויח רזוח ןוזיה לש הא
 .האצמהב םישמתשמ םישנא .ו
 תורשפאמ הב שומישה ןמ תוסנכהה 2

 .ןונכתב םילולכש
 םישומיש םירשפאמ ןונכתב םילולכש .3

 .םיפסונ
 ,קושה תבחרהל םימרוג םיפסונ םישומיש .4

 .ריחמה תלזוהל ךכמ האצותכו
 ריחמב ,ןונכת ירופיש םע ,רתוי בוט רצומ .5

 שמתשהל םישנא רתוי ךשומ ,רתוי ךומנ
 .וב

 .2-ל רוזח .6
 םה םלוא .םיבשחמל ידוחיי וניא הז ךילהת
 .תצאומ תוטשפתה לש ינוציק הרקמ םיווהמ
 לש שדח "רוד"ש דע םיריהמ הכ םייונישה
 תורוד .םינש המכ לכ קושב עיפומ םיבשחמ
 לכש ךכב םיישונא תורודל םימוד םיבשחמ
 םה םלוא ,םדוקה רודה לש הדלות אוה רוד
 תחא ,תוניחב יתשמ םיישונא תורודמ םינוש
 .תישאר הינשהו תינשמ
 עיפומ שדח ישונא רודש אוה ינשמה לדבהה
 ןמזל תבשחנ וז הפוקת) הנש םישולש לכ
 תדלוהל םירוהה תדלוה ןיב עצוממה
 ידמ עיפוה שרח םיבשחמ רוד ךא ,(םינבה
 רוד לכש אוה ירקיעה לדבהה .םינש עבש
 .ומדוקמ רתוי בוט שדח םיבשחמ
 ידיל םיאב וירחא אבל דחא רודמ םירופישה
 ,הנכות ,הרמוח :םימוחת השולשב יוטיב
 .הרוטקטיכרא

 םייסיפה םיביכרמל תסחייתמ הרמוח
 -יעה תוריהמ תלדגהמ םיבכרומה םירופישלו
 ןורכיזמ ,ןורכיזל השיגה ןמז תתחפהמ ,דוב

 אזגזא 1 :בשחמה .5

 5%1א6 :בשחמה .6

 תכירצמ ,רתוי ןטק יזיפ חפנמ ,רתוי לודג
 ."וכו ,רתוי הנטק ילמשח קפסה

 תוינכתלו תונכית תופשל תסחייתמ הנכות
 תופש ושוריפ הז חטשב רופיש .הלעפהה
 תרושקת ,שמתשמה רובע "תויעבט" רתוי
 תוחונ תויורשפא ,בשחמה םע הלק רתוי
 לולכשל םילכ ,תינכתה תונוכנ תקידבב רתוי
 םיעצמאל השיג ,הב םייונישל וא תינכתה
 ."וכו ,רתוי הבר המצוע ילעב

 ללכ תא תלצנמ רתוי הבוט הרוטקטיכרא
 -ותמ ןוגרא תועצמאבו םימייקה םיביכרמה
 .תכרעמה תקופת תא הריבגמ ,רתוי םכח

 -ורק םיתעל תשמתשמ בשחמה תגע :הרעה
 -התה בצקל סחייתהל ידכ הקופת חנומב תוב
 תמייק .בשחמה תכרעמ י"ע עצובמה ךיל
 הקופתה תא תרדומה ,א1155 :הדיחי וליפא

 א1ו1ווטח< 0[ [חצוזטש-) הינשב תוארוה ינוילימב

 .(זוטת< טז פטשסמ

 תויושע תונוש תולועפש הדבועהמ האצותכ
 לפכ תלועפ ,המגודל) הנוש ןמז ךשמיהל
 -בסה םנשי ,(רוביח תלועפמ ןמז רתוי תכרוא
 םינושה םיגוסה בכרה והמ םיעבוקה םימ
 -דומ רשאכ שמתשהל שי ןהב תוארוהה לש
 .א11:8-ב תכרעמה תא םיד
 לכ לש תוירקיעה תונוכתה תא התע ראתנ
 -וניש לש ףצר איה תוחתפתהש ןבומכ .רוד
 -ורב הקולח יווק ביצהל תורשפא ןיאו ,םיי
 קינעי םיגיצמ ונא ותוא גוויסה םלוא ,םיר
 -עתב ולחש םייונישה חותינל תישממ תרגסמ
 .תונורחאה הנשה 30 ךשמב םיבשחמה תיש
 םושמ ,הז רשקהב בושח 'הישעת' חנומה
 לש ןטק רפסמ ידי לע םירצוימה םיבשחמהש
 הליבומ ,18א[ ,ןהמ תחא רשאכ ,תורבח
 היגולונכטה איש תא םיאטבמ ,שארב
 דע ,השעמל .םרוציי תפוקתב תיתיישעתה
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 םיבשחמה תישעת התיה םינש המכ ינפל
 תאז הישעת :ןכ לע רתי .תינקירמא הישעת
 .תורבח לש דואמ ןטק רפסמב תזכורמ התיה
 ינויח היה קווישה ,םירחא םיבר םירקמב ומכ
 ירחסמה קושב וטלשש תורבחהו ,החלצהל
 וכישמה ,בשחמה ןדיע ינפל םינותנ דוביע לש
 ,זורוב ,מבי) םיבשחמה ןדיעב ןתונוילעב
 םיבשחמל סחייתנ ןכל .("וכו דנר ןוטגנימר
 ינב לש תויסופיט תואמגוד לאכ םיירחסמה
 .םרוד

 1950-1944 :0 רוד
 לע בשחמה תודלותב שדח רוד ןייפאל גוהנ
 ותונכל רשפאש טלוב רופיש תעפוה ידי
 השחרתה תאזכ העפות ."רודה לש העפותה"
 תא הגיצה מבי רשאכ םיששה תונש עצמאב
 ."ישילשה רוד"ה רצותכ ,הלש 360 תכרעמ
 רשאכ ,1944 תנשב התיה 0 רוד לש ותישאר
 לעפוה ,1 קראמ ,ןושארה יתימאה בשחמה
 .הנושארל
 וקב םיבשחמה ורצוי אל ןיידע ספאה רודב
 לש רצות היה בשחמ לכ ללכ ךרדב ) .רוציי
 םייסיסבה םיביכרמה ,ספא רודב .וגוסב דחא
 קראמב ומכ) םייטנגמורטקלא םירסממ ויה
 תדוקנמ .(קאינאב ומכ) קיר תורפופש וא ,(1
 -טמל םיבשחמ ויה םה ,שמתשמה לש ותואר
 ודעונ קאינא ןהו 1 קראמ ןה) תורדגומ תור
 .תונכיתל דואמ םישקו ,(תואלבט בושיחל
 תפשב התשענ תוינכתה תביתכ םנמאו
 תוכורא םירפסמ תוארשרש רשאכ ,הנוכמ
 .הארוה לכ תוביכרמ
 -גומ היה ספא רוד יבשחמב תוארוהה רצוא
 םנמא .םירשעל לכה ךסב עיגהו דואמ לב
 לבגומ רפסמ םג ,תיטרואית תואר תדוקנמ
 רותפל ידכ וב יד הנוכמ תוארוה לש דואמ
 לש עוציבה תוליעי םלוא ,תיטמיתמ היעב
 ןפואב תויולת ,ותקופת םג ןכלו ,בשחמה
 בשחמהש תוארוהה תרדסב יעצמא יתלב
 .רישי ןפואב עצבל לגוסמ
 ךא תבכרומ תויהל היושע תיטמתירא הדיחי
 רוביח תלועפ םיעצבמה םילגעממ קרו
 -ועפ ךרוצל) םילשמה תא אוצמל םילגוסמו
 ללוכה בשחמ ,תאז לכב .דבלב (רוסיח תול
 םג עצבל לגוסמ תאזכ תיטמתירא הדיחי
 רוביח תולועפ ידי-לע ,קוליחו לפכ תולועפ
 -געמה םאש רורב .תונשנו תורזוחה רוסיחו
 תיטמתיראה הדיחיב םיינורטקלאה םיל
 -יחו לפכ תולועפ םיעצבמו ,רתוי םימכחותמ
 -ופת יתועמשמ ןפואב לדגת ,רישי ןפואב קול
 .בשחמה תק
 וקיפה רבכ 0 רוד לש םינורחאה םירצומה
 בשחמה .ןמיונ ןופ לש ויתונויערמ תלעות
 ןורכיזב תנסחואמה תינכת ללכש ןושארה
 1949 תנשב רבכ הילגנאב ןכומ השעמל היה
 תודוה הנבנ הז בשחמ ."קאסדא" םשב הנוכו
 וקפיסו ,דואמ םיבידנ ויה םיאקירמאהש ךכל
 לכ תא 1945 תנשב רבכ םיטירבה םהיתימעל
 ובש ,"קאוודא" בשחמה לש ןונכתה יטרפ
 -חמה .תערכמ התיה ןמיונ ןופ לש ותעפשה
 -קמב חותיפ לש ךילהתב אצמנ "קאוודא" בש
 ןמ תלעות קיפהו "קאינא"ה לש ומויסל ליב
 -דא"ה ןמ לודג היהש ,"קאוודא"ה .ןויסנה
 רומ ס"היבב 1950 תנשב םלשוה "קאס

 -מתשמל רבעוהו ,הינבליסנפ תטיסרבינואבש
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 -רבאב תויטסילבה רקחמה תודבעמ :וב םיש

 .רלוד 467,000 היה וריחמ .ןיד

 1957-1951 :ו1 רוד
 .םיירחסמ םיבשחמ לש ןושארה רודה והז
 -פופש לע תססובמ ןיידע םהלש היגולונכטה
 םהלש תוארוהה תכרעמ םלוא ,קיר תור
 .תונוש תוארוה האמכ - רתוי הרישע
 :הרמוחב בושח רופיש לח ןושארה רודב
 -רופ ידי-לע חתופש ,תיטנגמה תעבטה ןורכז
 הנושארל לעפוהו הנבנ אוה .א1.1.1.-ב רטס
 הלדגה הרשפיא וז האצמה .ו953 תנשב
 תויביס תואממ) ימינפה ןורכיזה לש המוצע
 .(2 רודב תויביס ינוילימל ספא רודב
 ךכ ףס"תופש וחתופ .הנכותה תניחבמ
 תומש תתל היה רשפא תינכתה תביתכבש
 .תובותכב שמתשהלו םינושה םינתשמל
 .בשחמה י"ע עצוב הנוכמה תפשל םוגרתה
 תורגש לש תוירפס תנכהל בל תמושת הנתינ
 .יללכ שומישל
 -טיסרבינואב ונבנ ספא רוד יבשחמ ,רוכזכ
 ,ןושארה רודה יבשחמ ,תאז תמועל .תוא
 .הישעתב ונבנ ,םירישיה םהיאצאצ םהש
 ובזע ,קאינאה תא ונבש רחאל ,יל'צומו טרקא
 הרבח דסיל ידכ הינבליסנפ תטיסרבינוא תא
 ידי לע "ועלבנ" םה 1950 תנשב .םהלשמ
 עיפוה 1951 תנשבש ךכ ,דנר-ןוטגנימר תרבח
 שדחה בשחמה תאז הרבח לש המש תחת

 טאזצב( - שא[\'טא| \טזטחוגווש :ונבש

 .(ילסרבינוא יטמוטוא בשחמ) (טחוקטזטז
 ,םיפסונ םיגוזימו םיפוריצ רחאל ,1965 תנשב
 -ואב .דנר-ירפס תרבח תויהל וז הרבח הכפה
 .קאווינוא יבשחמ 15 ונקתוה רבכ ןמז ות
 אוה (195ו תנשב) קאווינואה עיפוה רשאב
 .הפוקת התואב היגולונכטה איש תא למיס
 רבוטקואב .רעפה תא רוגסל הרהימ מבי
 -ריכשב קירבמ דעצ תאז הרבח התשע 1951
 ףיסוה הז דעצ .ץעויכ ןמיונ ןופ לש ות
 היהש עדיה תא מבי לש םייסדנהה םיבאשמל
 ףסונ .קאוודאהו קאינאה לע ןמיונ ןופל
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 -יפב לפטה ןיבל ינויחה ןיב הדחה ותנחבהל
 םגד תא מבי הכנח 1953 תנשב .םיבשחמ חות
 -תורפופשמ בכרומה ןורכיז ללכש ,הלש 7סו
 םיטרסו ,יטנגמ ףות ,תויטטסורטקלא קיר
 ,700 תרדסב ןושארה ,הז בשחממ .םייטנגמ
 .תודיחי 19 ורכמנ
 מבי לש 650 םגד םע ולחה תואמב תוריכמ
 .םילמ 60 ןב תויטנגמ תועבט ןורכז ללכש
 תואטיסרבינואב הז בשחמ לש תוירלופופה
 היליהק :השדח תואיצמ הרצי ,תויאקירמא
 קיפהל היה רשפא עתפל .םישמתשמ לש
 םישמתשמ לש םיפתושמ םיצמאממ תלעות
 תודוה בושו בוש המצע הליפכהש תלעות -
 םנמא .ןרציהו שמתשמה ןיב רזוחה ןוזיהל
 -זיטרדנטס - תאז תלעות רובע ריחמ םלוש
 םלוא -  םיבשחמה תוחתפתהב היצ
 תעינמ :יבויח דצ םג שי היצזיטרדנטסל
 שי יכ םא) .לבב לדגמל המודה תוחתפתה
 -פל ,הענמנ אל תאזכ תוחתפתהש םינעוטה
 ןרפסמש ,תונכיתה תופש חטשב אל תוח
 .(תואמל עיגמ םויכ

 1964-1958 :2 רוד
 היגולונכטה תליחת ,םירוטסיזנרטה רוד והז
 לש םתפלחה תאצות .קצומה בצמה לש
 תנטקה התיה םירוטסיזנרטב קירה-תורפופש
 קפסה לש רתוי הכומנ הכירצ ,םידמימה
 .הברהב ההובג תונימא ,לכל לעמו ,ילמשח
 תוארוהה תובכרומ תניחבמ רפתשה דויצה
 ,הרקבה תדיחי לפטל תלגוסמ התיה ןהבש
 תויטנגמ תועבט ןורכז לש היצזיטרדנטסבו
 ךפה ינוציחה ןורכזה .ההובג תוריהמ לעב
 ךכו ,תוכרעמה לש רכומ קלחל אוה ףא
 גשומ ,ןורכיז יגוס לש היכראריה העבקנ
 תוכרעמ לש ןחותיפ םע הלדג ותובישחש
 -ברה בשחמה דלונ ךכ .תולודג רתויו רתוי
 .יתילכת
 לש הלודיגל םידע ונא ,הנכותה תניחבמ
 ןתעפוהמ האצותכ םישמתשמה תיסולכוא
 חתיפ מבי"מ סוקאב ןו'ג .תויליע תופש לש



 רזגנ הז םש) ₪018 /%\א תילעה הפשה תא
 .( 0 חוט[ 1776/\אג[הווטה :םילמהמ

 שמתשמל הנושארל הרשפיא תאז הפש
 ולש בושיחה םתירוגלא תא םושרל יעדמה
 -רופב הבתכנש תינכתה תא ;תיטמתמ הפשב
 לש רדהמה ידי-לע ,םגרתל ךרוצ היה ןרט
 ןושארה רדהמה .הנוכמ תפשל ,ןרטרופ תפש
 בתכנ ,1957 תנשב ןכוהש ,ןרטרופה תפש לש
 רודל ךיישה) מבי לש 704 בשחמה רובע
 .(םדוקה

 םינוש םיבשחמ רובעש שיגדהל םוקמה ןאכ
 הנוכמ תוארוה םיללוכה םיבשחמ רמולכ)
 -רתל םינוש םירדהמב שמתשהל שי (תונוש
 -רופ לש םירדהמ .תונכית תפש התואמ םוג
 םיבושחה םיבשחמה לכ רובע ובתכנ ןרט
 ןכו ,2000 וקליפ ,7090 מבי ומכ 2 רודב
 .6600 יס.יד.יס
 60- לש תוביתה ישאר) ,6.2.6. תרבח :בגא
 קושב העיפוה ,(וזט| 2[ גוג (יטזקטזוזוסה

 דחאל הכפה ךא ,תיסחי ,רחואמ םיבשחמה
 -ודג םיבשחמ לש רתויב םיבושחה םינרציה
 .םימכחותמו םיל
 תובישח ןיא שמתשמה לש ותואר תדוקנמ
 לש קלח וניה רדהמה .םירדהמ תביתכל
 אוה בשחמה ומכו בשחמ ארקנה רישכמה
 תודבועה ןה תובושח .הרבחה ידי-לע רכמנ
 הלוכי הנוכמ תפשב הבותכה תינכת :ןלהלד
 תאז תמועל .םיוסמ בשחמ קרו ךא שמשל
 לכב ץירהל רשפא ןרטרופב הבותכה תינכת
 יאנתב ,הרבח לכ ידי-לע רצוימה בשחמ
 םיאתמ רדהמ םייק בשחמ ותוא רובעבש
 לע ועיבצה הלא תודבוע .ןרטרופ הפשב
 התיה ןרטרופ ןהמ ,תויליע תופשש הנקסמה
 תרושקת קפסל תויושע ,הנושארה המגודה
 .םייבושיח םימתירוגלא יפוליחל תיללכ
 .תילסרבינוא איה תאז הנקסמ לש התובישח
 הפש תריציב דבכנ ץמאמ עקשוה היתובקעב
 הרומא וז .םימתירוגלא רואיתל תפתושמ
 וצרת םא וא  ,"תיניטל"ה תויהל התיה
 הז דיקפתל .יעדמה םלועה לש "וטנרפסא"ה
 -מה ןמ רזגנ םשה) .א1.001. הפשה הדעוי
 וז הפש .(1.0 וו חווש 1.3ח2ש4ש6ש :םיל

 -ואלניב הדעו ידי-לע 1960 תנשב הרדגוה
 המוד .סוקאב ןו'ג ,ןבומכ ,ףתתשה הבש ,תימ
 -מואלניב םילאידיאל הנכומ תושונאה ןיאש
 הפשש תונורתיל שחכתי אל שיא .םיי
 תמרות התיה וטנרפסא ומכ תימואלניב
 -יאה וליפאו תירחסמה ,תיעדמה תרושקתל
 ,תאז לכבו .םלועה ישנא ןיב הרוהטה תיש
 .וטנרפסא עדוי תושונאה ןמ ריעז קלח קר
 תומייק ויה תוימואלניב תופש ,השעמל)
 ןתריריו ןתיילע לע ודיעהו ,תונוש תופוקתב
 םויכ ,תיתפרצ ,תיניטל :תונוש תומצעמ לש
 הרדגוה רשאכ .(?עדוי ימ דיתעבו ,תילגנא
 תמייק התיה רבכ ןרטרופ הפשה ,60 לוגלא
 םיסרטניא םויק ןכו תאז הדבוע .םינש רפסמ
 ןרטרופ תפדעהב םיעירכמ ויה ,םיירחסמ
 .לוגלא תמועל
 םילכה ,לוגלא לש רתוי בוטה הנבמה תמועל
 ,ןתינכתה תושרל םידמועה רתוי םינדועמה
 הדמע ,תאז הפשב תיטמתמה תויטנגלאהו
 מבי לש הפשה התיה ןרטרופש הדבועה
 -בועה וליפא .ףכה תא העירכה תאז הדבועו
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 השעמל) ומיכסה םיפוריאה םיפתושהש הד
 -רוהו חתפמה תולימ לכש (ועיצה וליפא םה
 יונישל המרג אל ,תילגנאב ויהי לוגלאה תוא
 ךא הארשה רוקמ הראשנ לוגלא .האצותה
 .תינויח תונכית תפש אל

 -פוקת תב ,לוגלא לש יסחיה ןולשכה תמועל
 (יטחו- לש תובית ישאר) 602801. הפשה הת
 ,הרדגוה (חוסה [טצוחטפפ (כזוטחזסש [.החעטוטש

 -ושחה הפשל הכפהו ,היצזיטרדנטסל העיגה
 .םינותנה דוביע םוחתב הכ דע רתויב הב
 תנשב :טוריפ רתיל יואר הז החלצה רופיס
 ,מבי ,זורוב) םיבשחמ ינרצי לש הצובק ,%
 השגפנ (הינבליסו דנר-ירפס ,.יא.ס.ר ,לווינוה
 ,םיה-ליח ,ריוואה-ליח לש םיגיצנ םע ןוגטנפב
 רידגהל תנמ לע ,ב"הרא לש םינקתה ןוכמו
 האצותה .םינותנ דוביעל הפש לש סיסבה תא
 םינושארה היטרפימ רשא ,לובוק התיה
 תלשממ לש סופדה תכשל ידי-לע וספדוה
 .1960 תנשב ב"הרא
 דוביע אלל ,םורח לש השוחתב הבתכנ לובוק
 תודוקנ יפוסה רצותל ויה ךכ םושמו .קיפסמ
 ךילהתב ואצמנ השעמל .תודחא הפרות
 תולעב ,רתוי תובוט תונכית תופש הנכה
 ,תאז םע .לווינוהבו מביזב ,הרטמה התוא
 שוכרת אל איהש ב"הרא תלשממ הריהצה
 וז .לובוק רדהמ ול ןיאש בשחמ רוכשת וא
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 לכ םע ,הניה לובוק .תערכמ הרהצה התיה
 רתויב הצופנה תונכיתה תפש ,הבש לובריסה
 .םלועב
 -יכרמ לובוק תפש הללכ ,היתושלוח תורמל
 ןוגרא תניחבמ טרפב ,דואמ םיבושח םיב
 -בר םוקמב תויתטיש הגיצה איה .תינכתה
 -ותמ תונכית סוקמב םיינקת םילהנו ,תוינוג
 תפשב תנכתמה :תובר ינמ תחא המגוד .םכח
 אוה םהבש םיעצמאה תא ראתל ץלאנ לובוק
 הפשהש הדבועה ןכו ,הלא םילהנ .שמתשמ
 םירשפאמ הטושפ תילגנאב תחסונמ לובוק
 לש ותינכת תא ןיבהל לובוק תפשב תנכתמל
 .תאז הפשב רחא תנכתמ
 םיקלח העבראב תנגרואמ לובוק תינכת
 -צמא" ,"יוהיז" :"תוביטח" םיארקנה םיירקיע
 -חאה הביטחה קר ."ךילהת"ו "םינותנ" ,"םיע
 םתואש םימתירוגלאב תקסוע "ךילהת" :הנור
 .עצבל שי
 -תה לש יוהיז ינותנ הליכמ "יוהיז"ה תביטח
 ךיראת ,הביתכ ךיראת ,תנכתמה לשו תינכ
 ."וכו ,רדהמה ידי-לע םוגרת
 םיעצמאה תא תראתמ "םיעצמא" הביטחה
 הלא םיעצמא .תינכתה ידיילע םישרדנה
 טלקה תוריחי תאו בשחמה גוס תא םיללוכ
 .טלפהו
 םיצבקה הנבמ תא תראתמ "םינותנ" הביטחה
 .טלפבו טלקב תומושרהו

 ןושארה בושחה יתיישעתה בשחמה .(א[צ א( .0

 -ה לש ושומישב היהש יטנגמ טרס 9 |
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 בכרומ יטנגמ ףות) .הפוקת התואב ירלופופ ינוציח ןורכיז - יטנגמ ףות .ו1

 םייטנגמ םישאר

 תכתמ לילגמ

 םישאר ידי לע תישענ ויבג לע האירק/הביתכה .ףרה אלל בבותסמה ,יטנגמ רמוחב הפוצמ

 (םמוקמב םיעובק םייטנגמ

 :2 רודל 1 רודמ תיגולונכטה תוחתפתהה .2

 סיטרכ תמועל (רוחאמ) קיר תורפופש
 (םינפל) םירוטסיזנרט

 -צות יתש ויה תויליעה תופשה תוחתפתהל
 הללגבש הביסה ., תאזו תובושח תוא
 הנושארה האצותה .ןהב ןוידה תא ונקמעה
 לודיג ורשפיא תויליעה תופשה - הרישי איה

 ןתינ ,עתפל .םישמתשמה רפסמ לש םוצע
 ,ןרטרופב רמאנ ,רצק סרוק רובעל ןעדמל
 םתירוגלאה תא ןמצעב תנכתל לכויש ידכ
 היסולכוא רישכהל היה ןתינ ןכ ומכ .שורדה
 ךרוצ אלל ,לובוק יתנכתמ ,רמאנ ,לש הלודג
 האצותה .יגול וא יטמתמ ,םדקומ עקרב
 תוינכתה ויה םירדהמה - הפיקע איה הינשה
 םימתירוגלאב וקסעש תונושארה תובושחה
 .םיירפסמ-יתלב
 הבותכה תינכת םגרתמ רדהמה ,עודיכ
 תפשב תינכתל (רוקמ תינכת) תיליע הפשב
 רתוי המישמ אוה םוגרתה ,קפס אלל .הנוכמ
 תולועפ לש עוציב רשאמ תמכחותמ
 תא וצרפ םירדהמהו ,דבלב תויטמתירא
 ןוימדו ףועמ רתי ילעב םישומישל ךרדה
 .םיבשחמב

 1971-1965 :3 רוד
 שומיש הרשפיאש קצומה בצמה תיגולונכט
 דעצ תדעוצ ,םדוקה רודל םירוטסיזנרטב
 םיביכרמ הרשע דע לש בוליש :המידק בושח
 (...םילבק ,םידגנ ,םירוטסיזנרט) םידדוב
 לש יסופיט לדוגב) תחא הסיפ ךותב םתיינבו
 .(ק"מס 0.2-מ תוחפ
 יזיפה ףוגל יללכ םש אוה (שווק) הסיפ :הרעה
 .בלושמה לגעמה תא ליכמה
 תא םג תרשפאמ בלושמה לגעמה תיגולונכט
 תרבגה תא םגו ,לגעמה תובכרומ תלדגה
 רובעל בייח ותוא קחרמה .ותלועפ תוריהמ
 בשחמב והנשמל דחא טנמלאמ ילמשח תוא
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 -יהמב וליפא םלוא .ליבגמ םרוג תויהל לולע
 רטמוליק ףלא תואמ שולש) רואה תור

 השולש רובעל ידכ שרדנה ןמזה ,(הינשב
 הינש"וננ) תוינשדוננ רשע אוה םירטמ
 -יגה ךשמש ןובשחב חקינ םא .(תוינש 10 *
 לש לדוג רדסב אוה ריהמ ינרדומ ןורכיזל הש
 םיבורק ונא המכ דע ררבתי ,תוינשדוננ 0
 םילגעמ .רמוחה לש תויזיפה תולבגמל

 -ודג ןורכיז תלוביק ,אופיא ורשפיא םיבלושמ
 המגודה .רתוי םיריהמ םיבשחמו רתוי הל
 .מבי לש 360 תרדס איה הז רוד תנייפאמה
 ךא ,הנכותה תא הרמוחה המידקה הז בלשב
 -מוחב םילולכש תבלשמ בשחמה תוחתפתה
 הרוטקטיכראבו הנכותב ,הר
 תפתה רחא רגפל אל ידכ .הזב
 רתוי ליעי שומישל תוטיש וחתופ
 לושמ חותיפ לש רתויב הבוטה המגודה
 ע תנתינ 3 רודב הרוטקטיכראו הנכות
 לש תוכרעמ
 ןמז ףותישו בבורמ

 (והט|וןקזיטז;וחווווחט) תונכית

 (זוחוט | גזוחט)

 1978-1972 :4 רוד
 -געמה הרמוחה תניחבמ .םויה לש רודה והז
 -יכר 10 דע וליכה 3 רודבש ,םיבלושמה םיל
 םילגעמל 4 רודב וחתפתה ,דחא לכ םיב

 יטנגמ טילקתו יטנגמ טרס - םיינוציח תונורכז .ו3ּ
 (0% :ילגנאה רוקמה יפ לע ,וטנגמ

 ט"משת ןושח 1988 רבוטקוא "בשוח השעמ"

 ּוסס דע וס-מ) תינוניב תופיפצב םיבלושמ
 -לושמ םילגעמלו (הסיפ לכל םידדוב םיביכר
 םיביכר 100דמ הלעמל) ההובג תופיפצב םיב
 רוד לש יפוסה רצותה .(הסיפ לכל םידדוב
 ,הז בוליש לש רתויב המיהדמה המגודהו ,הז
 תא ,הרקבה תא הליכמה תחא הסיפ אוה
 תאו םירגואה תא ,תויטמתיראה תודיחיה
 תודיחילו ןורכזל בשחמה לש םירוביחה
 רוססורפורקימ תארקנ תאזכ הסיפ .תויפקיה
 תשחמהל | .ריעז  דבעמ | ותועמשמש
 הוושהו 22 רויאב ןנובתה ,היצזירוטאינימה
 דצמ הטמל) וב גצומה רוססורפורקימה תא
 דצמ הלעמל) דוקפיתה םישרת םע (ןימי
 .ולש (לאמש
 ךפוה םירוססורפורקימה לש ךומנה םריחמ
 :תיבב .רתויב תוליעי הרקב תוכרעמל םתוא

 ;םיררקמ וליפאו ,םירונת ,הקעזא תוכרעמ
 ויהי ,היצרוברק ,םירוצעמ ,םיתצמ :תינוכמבו
 .םירוססורפורקימ ידי-לע םירקובמ
 -ובג תופיפצב בולישה תיגולונכטב שומישה
 םישענ םינושה םיחותיפה .ןוימד לכ רבוע הה
 יגוס לש םיהדמ יובירל םידע ונאו ןוויכ לכב
 םיבשחמ
 הז ךילהת אישב דמועה בשחמל המגוד
 תרבח ידי-לע הנבנש ,1116  [-ה שמשמ

 .יוניליא תטיסרבינוא לש ןונכת יפל
 תולעופה דוביע תודיחי 64 ללוכ הז בשחמ
 איה הלא תודיחימ תחא לכ תקופת .ליבקמב
 -מהו .(2 א1175) הינשב תוארוה [ ינש

 10,000,000 לע הלוע בשחמה לש לל

 זורוב

 כה ריח

 רלוד
 -סהלו רלוד 800 םלשל תורשפאה םג תמייק
 ועיפוהש בשחמה תוכרעממ תחאב קפת
 םיללוכ ולא תיב יבשחמ .1978 תנש ךשמב
 ינוציח ןוסחא רובע) טרסו גצמ ,םישקמ"חול
 םתוא תנכתל רשפאו ,(םינותנו תינכת לש
 םויכ םייקה ןווגימה תא .₪35816 תפשב
 איש) תיבה יבשחמ לש םתצופת השיחממ
 קנע יבשחמ לש תבולשתה תמועל (רוזיפה
 (תויזוכירה איש) תחא תשרב

 קסיד םג ארקנ יטנגמה טילקתה)

- 



 הנכותה תרבח איה תמדקתמ היגולונכט - םכט
 -ידת לש תב-הרבח איה םכט .לארשיב הלודגה
 -הרבח םכטל .םידבוע 4007מ הלעמל הנומו ןאר
 ירצומ קווישב תקסועה ,(11) קרוי-וינב תב
 .םינוש םיטקיורפ עוציבבו ב"הראב הרבחה
 תונידמל אוציב םכט תקסוע ב"הראל ףסונב
 .תופסונ
 תרבח תועצמאב דרפסב םג תלעופ םכט הרבח
 .71454 תבה
 תונש ךלהמב הקפיס ,ו9פ69-ב הדסונש ,םכט
 ,ץראב קשמה ירזגימ לכל תונורתפ יפלא המויק
 תויסנניפ תורבחו םיקנב ,רחסמו הישעתמ לחה
 .תונושה היתוחולש לע ןוחטבה תכרעמב הלכו
 לש הכורא הרוש םינומ םכט לש היתוחוקל
 לארשיב .ל"וחבו ץראב ,תודסומו םיפוג ,תורבח
 קנב ,הלשממה ידרשמ םכט תוחוקל לע םינמנ
 ,הנסה ,חלמה םי ילעפמ ,םילעופה קנב ,ימואל
 הישעתה ,תיריואה הישעתה ,לע-לא ,קזב ,לדגמ
 ,ךרע תוריינל הסרובה ,זפ ,הלורוטומ ,תיאבצה
 .םיפסונ םיבר םיברו םיצ ,ביבא-לת תטיסרבינוא
 -צנוקו תורבח םיללוכ ל"וחב םכט לש היתוחוקל
 זיי'צ קנב ,גניאוב םהיניב ,םלועב םילודגהמ םינר
 ,קירטקלא לרנ'ג ,טאיפ ,לטיגיד ,קנביטיס ,ןטהנמ
 .םיפסונ םיברו לווקור ,'ץניל לירמ ,רלגיז ריל ,זוי
 :םיירקיע םימוחת העבראב תקסוע םכט
 .ערימ תוכרעמ +
 .תמא-ןמז תוכרעמו תויאבצ תוכרעמ +
 .תונכומ הנכות תוליבח קווישו חותיפ +
 -חא הנכות יתב לש םירצומב הכימתו קוויש =

 .םיר
 ישנא .ץראב םמוחתב םיליבומה םה םכט ידבוע
 וז הדבועו ,םינוש םימוחתב םיחמתמ הרבחה
 לכל םייעוצקמ םיתווצ םיקהל הרבחל תרשפאמ
 לש ןויסנהו עדיה לש יברימ לוצינ ךות ,טקיורפ
 .תווצה ירבח
 תורבח לש הכורא הרוש לארשיב תגציימ םכט
 הרבחל רשפאמ רבדה .םלועב תוליבומ הנכות
 -ודיחה בטימ תא ,ידימ ןפואב ,לארשיב םשייל
 .בחרה םלועב קושל םיאצויה םיש

 עדימ תוכרעמ

 -רעמ חטשב ,םירצומו םיטקייורפ םושיו חותיפ
 ףגא לש ותוירחאב תואצמנ ,לוהינל עדימ תוכ
 תונורתפ קפסמ ףגאה .עדימ תוכרעמו קוויש
 קושב םירזגימה לכל םייביטרגטניאו םיללוכ
 עדימה תוכרעמ םוחתב .ירחסמהו ירוביצה
 -רתפ עוציב ,ץועי :תורגסמ שולשב םכט תלעופ
 םירקמב .הנכות ירצומ תריכמו םיללוכ תונו
 .וידחי ולא תורגסמ תשולש תובלושמ םיבר
 :םינווגמו םיבר םימוחתב תונורתפ תקפסמ םכט
 הכימת ,תרושקת ,הקיטסיגול ,רוצי תרקב
 לוהינ ,חוטיב ,תואקנב ,יסנניפ לוהינ ,תוטלחהב
 תוכרעמ ,הנידמה ביצקת לוהינ ,ךוניח תודסומ
 הרבחה תקפסמ םיבר םירקמב .דועו דועו יוסימ
 םילעופה םילכב שומיש ךות תורפושמ תוכרעמ
 .יעיבר רוד תפשב
 םיפיקמו םיללוכ תונורתפ םכט התנב ראשה ןיב
 הסרובה בושחימ ,םיקנב לש הרוש בושחימל
 .חוטיב תורבח בושחימו ,ךרע תוריינל
 -יפהו ילוהינה בושחימה לש םיטקפסאל ףסונב
 ילעפמב רוציה בושחימב םג םכט תקסוע ,יסננ
 -סובמ םכט לש םייתיישעתה תונורתפה .הישעת
 ,הז םוחתב רתויב תומדקתמה תושיגה לע םיס
 לוקוטורפו (61א0)) בשחמ בלושמ רוצי ןהיניב
 -עפמל תעייסמ םכט .(א18-11) רוציה בושחימ
 היצמוטואל ,תמא ןמזב רוצי תרקבל עיגהל םיל
 םושילו םישימג רוצי יכרעמ תיינבל ,האלמ
 .םיטובור

 ץועו
 -וחתב םיחמומ ללוכ עדימ תוכרעמו קוויש ףגא

 ,תוכרעמ חותינ ,םיטקיורפ לוהינ :םיבר םימ

 לארשיב הלודגה הנכותה תרבח - םכט

 ,תואנובשח ,לוהינה יעדמ ,תיתיישעת הסדנה
 -רעמ בולישו תרושקת ,בשחמה יעדמ ,הלכלכ
 קפסמ הז יעוצקמ רגאמ .הנכותו הרמוח תוכ
 תורטמלו םהיכרצל םאתהב תוחוקלל תונורתפ
 .םהלש תויקסעה
 :םיאבה םימוחתב ץועי יתוריש תקפסמ םכט
 .תושירד תקידב *
 .ךורא חווטל יגטרטסיא ןונכת +
 תריחבו הרוצת ןונכת ,תוכרעמ תרדגה +

 .הנכותו הרמוח
 .תויסנניפ תוכרעמב ץועי +
 .תבלושמ תיתיישעת תוליעפ =
 .תוילוהינ תוכרעמ לש עוציבו ןונכת +
 .א"נע תוקלחמל ץועי +

 םיללוכ תונורתפ עוציב
 תוכבוסמ עדימ תוכרעמ הניקתמו תחתפמ םכט

 א141א-) םייזכרמ םיבשחמ לע תולעופה

 דרחשמ ולא תוכרעמ .םיבשחמ-ינימו (ת 5

 .םימושי לש הרושב םיירחסמ םימרוג תות

 .דשאא- אטצץא56-1]0-כ םיקפוסמ תונורתפה

 םירזגימב םידמימ יבחר םיטקיורפ תעצבמ םכש

 .יאבצה רזגימב ןכו יחרזאה קשמה לש םינוש

 חותיפו רקחמ

 -כחותמ םילכ לש חותיפו רקחמב תקסוע םכט
 תסדנהל םילכ הרבחה תחתפמ ראשה ןיב .םימ
 -יבומל םיבשחנ הרבחה ירצומ .(6456) הנכות
 ץראב ,םינרצנוק לש הרושב ונקתוהו םלועב םיל
 .םלועבו
 החתיפש ,655-ה םוחתב םיליבומה םילכה ןיב
 :םיאבה םירצומה םיאצמנ ,םכט
 הנכות חותיפל יביטקארטניא ילכ - 8
 -רעמ תקוזחתו דועית ,חותיפ ,ןוכיתל שמשמה
 ,ראשה ןיב ,שמשמ גטקטז6 455 .הנכות תוכ
 .םילודג םיטקיורפ יתווצ לש הכימת ילככ
 הנכות ןוכיתל יביטקארטניא ילכ - טק
 ,לארשיב םינש רפסמ הז םכט י"ע קוושמה
 .צטקש:56./6-ל םדק הז ילכ .הפוריאו ב"הרא
 לש חותיפב שומיש םויה דע השענ 3טקטז?[21.-ב
 .םיטקיורפ תורשע
 הרוצת ייוניש לוהינל תללוכ תכרעמ - 858
 -קיורפ לש הקוזחת יבלשו חותיפ יבלש ךלהמב
 .הנכות חותיפל םיט
 תומדקתה ירחא לוהינו בקעמל תכרעמ - אַ
 .םיטקיורפ

 תמא ןמזו תויאבצ תוכרעמ ףגא

 ליבומל בשחנ תמא ןמזו תויאבצ תוכרעמ ףגא
 ידי לע תוחתופמה תוכרעמה .הז םוחתב ץראב
 -שחמ ,קשנ ילכ ,םינשייח וידחי תובלשמ ףגאה
 תוכרעמ רוציל הרטמב תרושקת דויצו םיב
 .תומדקתמ תויאבצ
 לכ תא עצבמ תמא ןמזו תויאבצ תוכרעמ ףגא
 -דגה ,תכרעמה תושירד תרדגה :טקיורפה יבלש
 ,תכרעמה חותיפ ,ןורתפה תרוטקטיכרא תר
 .הקוזחתו הנקתה ,היצרגטניא
 -רעמ ףגא ידי לע םיעצובמה םיטקיורפה תיברמ
 -רפ ןלהל .םיגווסמ םה תמא ןמזו תויאבצ תוכ
 תיקלח וררחושש םיטקיורפה ןמ םידחא לע םיט
 לש םיירקיעה תוחמתהה ימוחת לעו םוסרפל
 .ףגאה
 םכט - (6%1) תרושקתו הרקב ,דוקיפ תוכרעמ
 תיטקט תדיינ תכרעמ ,ןארידת םע דחי ,תחתפמ
 -ליטרא תודיחי רובע תרושקתו הרקב ,דוקיפל
 .היר
 הפתתשה םכט - תיריוא הטילשו הנגה תוכרעמ
 רובע תיריוא הנגה תכרעמל הנכות חותיפב
 םיקסועה ב"הראב םילודגה םינרצנוקה דחא
 .יתפועתה םוחתב
 -רעמ םוחתב הליעפ םכט - תינורטקלא המחול
 .תוסטומו תוחיינ (טנילאו טנימוק) ןיעידומ תוכ

 ורקימו ינימ יבשחמ םימשוימ ולא תוכרעמב
 .םייאבצ םימושיל ידועי ינורטקלא דויצו
 תכרעמ החתיפ םכט - תוילטיגיד חטש תופמ
 -קו םידקפמ תתרשמה תוילטיגיד חטש תופמל
 - דתא11א 41. המשש - תכרעמה .ןיעידומ יניצ
 תבצהל םיילמיטפוא תומוקמ רתאל תעייסמ
 .דוקיפ תודמע םוקימלו מ"כמ תוכרעמו תונטנא
 רובע הנכות החתיפ םכט - תוינויווא תוכרעמ
 תכרעמה .ינרדומ ברק סוטמ לש סייט את תגוצת
 םיינועבצ םיגצו (11%!כ) תילע הגוצת תללוכ
 טווינ ,שומיח ינותנ לש הגוצתל םייתילכת-בר
 .יטקט עדימו
 תכרעמל הנכות החתיפ םכט - מ"כמ תוכרעמ
 הרבח רובע השענ חותיפה .תמדקתמ מ"כמ
 .יתפועתה םוחתב ב"הראב הלודג
 ,תמא ןמז תוכרעמ ףגא קסוע יחרזאה םוחתב
 יתלשממה רוטקסה רובע יופימב ,ראשה ןיב
 -גולונכטב ןויסנ הרבצ םכט .תוימוקמ תויושרו
 םויכ תקפסמ איהו בשחמ תוססובמ יופימ תוי
 תרנצל יופימ ,היפרגוטרק ,היפרגופוט יתוריש
 .תרושקת תותשרו למשח ,םימ

 הנכות תסדנה

 הנכות תסדנה ףגא לש ולופיטב אצמנ הז םוחת
 :םיאבה תוליעפה יחטשב קסוע ףגאה .םכטב
 תוינשדח םיכרד תאיצמ - םילכו תויגולודותמ
 תודקמתה ךות ,תוכרעמו הנכות חותיפל
 -רכומה רתויב "תוירט"ה חותיפה תויגולודותמב
 .םלועב תוז
 ויסינ רבצ הנכות תסדנה ףגא - םיטקיורפ לוהינ
 הינל םיחנמ םיווקו םיכילהת חותיפב בר
 ףא ףגאה .םעוציב לע חוקיפ ךות ,םיטקיורפ
 -רעמה םוחתב דחוימב ,םימיאתמ םילכ שכור
 .םיטקיורפ לש הרקבו לוהינל תויטמוטואה תוכ
 לע יארחא הנכות תסדנה ףגא - תוכיא תחטבא
 -יורפ לכב םכט לש םיהובגה םיטרדנטסה םושי
 .טק
 הכרדה תוינכתב תובר העיקשמ םכט - הכרדה
 םישודיחה לכב הידבוע תא ןכדעל ידכ
 .םהיקפוא תא ביחרהלו םייגולונכטה

 תימואלניב תוליעפו קוויש
 -ובגל ץוחמ הלדגו תכלוה תוליעפ םכט תרבחל
 -צמאב תעצובמ ב"הראב תוליעפה .לארשי תול
 עורזכ תשמשמ וז הרבח .4/171 תבה תרבח תוע
 תעצבמכו הרבחה ירצומ תריכמל תקוושמה
 -בחה .ץראב םיעצובמה ולא תמגודכ םיטקייורפ
 ןוגכ תונוש הבסה תולועפ עוציבב התחמתה הר
 יסיסבל הבסה ,תורחא הלעפה תוכרעמל הבסה
 .תרחא בשחמ תביבסל הבסהו םירחא םינותנ
 םרוג םע תופתושב הרבח םכט המיקה דרפסב
 -עתבו םיתורשה ירזגמב הליעפ הרבחה .ימוקמ
 -קייורפו םיתוריש ,הנכות ירצומ תריכמב היש
 רזגמב םג תוליעפ הלחה הנורחאל .הנכותב םיט
 .ינוחטבה
 ןה םלועב םינוש תומוקמב םכט תלעופ ףסונב
 תריכמ ,ץועי תורבח תועצמאב ןהו תורישי
 תלעופ הרבחה .םיטקייורפ תמקהו םירצומ
 .קוחרה חרזמהו ליזרב ,לגוטרופ ,הילטיאב

 םכטפש
 מ''עב תמדקתמ היגולונכט
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 ?ןאלו ןונמ - ץראב ךוניחב םיבשחמ
 ביבא לת תטיסרבינוא ,ךוניחל ס"היב ,הביטח הרינ ר"ד

 יתלב ךילהת איה ךוניחל בשחמה תרידח
 .םיבר םייח ימוחתל ותרידח תובקעב ,ענמנ
 תרגסמב ףסונ בלשכ הז ךילהת תוארל ןתינ
 תומדקתמ תויגולונכט תסנכה לש ףצרה
 בשחמה אב וז טבמ תדוקנמ .רפסה יתבל
 (ףרגויו) םיפקשה ןרקמ ,טרסה ,וידרה רחאל
 בשחמל םיסחיימה שי םלוא .היזיבלטהו
 -צמה לכל רשאמ ךוניחב רתוי הבר תובישח
 תרחא הבושח תיגולונכט תוחתפתה וא הא
 הווהמ וז טבמ תדוקנמ .20-ה האמה ךשמב
 -תמה ונימב דיחי יגולונכט שודיח בשחמה
 ליבקמהו םינש תואמ המכל תחא קר שחר
 תניחבמ גרבנטור י"ע סופדה תאצמהל
 הכפהמ תסנכהל וב תומולגה תויורשפאה
 םיקסועה םירמאמה תיברמ ,ןכאו .ךוניחב
 -שומב םישמתשמ ךוניחל בשחמה תסנכהב
 -פיצ" ,"םוצע לאיצנטופ" ,"הכפהמ" ומכ םיג
 ."תווקת"ו "תוי
 -תפל םורתיש ויה ךוניחב בשחמהמ תויפיצה
 םידעי תגשה רשפאישו ,תומייק תויעב ןור
 היה הכ דעש םושמ ןיטולחל םישדח םהש
 ינפל םימייק ויה אלש םושמ וא םגישהל השק
 .בשחמה ןדיע
 ינשמ רקיעב תועבונ ךוניחב תומייקה תויעבה
 ,םידמולה רפסמב דימתמ לודיג :םיכילהת
 .יללכה עדיה ףקיהבו תומכב תרכינ הבחרהו

 תויסולכוא לש ךלוהו לדג זוחא לש ךילהתה
 תיבב םידמולה לגעמל תופרטצמה תושלח
 -ומנ םיבר םידימלת יגשיהש ךכל םרוג רפסה
 הלדג תאז תובקעבו תשרדנה המרונהמ םיכ
 .םידימלתה תיסולכואב תונושה תכלוהו
 -וממ תשרוד תיחכונה התנוכתמב הארוהה
 לש הדימלל ודבל יארחא תויהל דיחי הר
 תלוכיב הבר תונוש םע םידימלת 0
 ,םדוק עדי לש עקרב ,הדימלל היצביטומבו
 תיב יכ אלפ ןיא .הדימל תונונגסו ילגרהבו
 לפטל חילצמ וניא יחכונה והנבמב רפסה
 יכ תובר תויודע שי .םידימלתה לכב תואיכ
 לשכיהל תוכישממ תושלחה תויסולכואה
 שיו ,ןמודיקל םיצמאמה ףא לע רפסה תיבב
 םידימלתה לש תואנ םודיק יא לע תונעט
 .םיננוחמה

 יבגל ביצמ "עדימה תוצצופתה" לש ךילהתה
 וליא לש תולאש קר אל םידומילה תינכת
 תיבב תונקהל שי הז עדי ךותמ םימגדמ
 תונקהל שי םירושיכ וליא םג אלא ,רפסה
 םלועב רגובמכ דקפתל לכויש ידכ דמולל
 רבודמה .היגולונכטו היצמרופניא ריתע
 -יט ,תויעב ןורתפ ,תיאמצע הדימל ירושיכב
 תרושקתב שומיש ,עדימ ירגאמב לופ
 .דוע תינורטקלא

 ישומישל תונוש תורטמ םיעיצמ ךוניח ישנא

 רופישב םיקפתסמה שי .ךטניחב בשחמה

 תיבב היתורטמ תבחרהו הארוהה יכילהת

 -פהמב םילגודה שיו ,םויה אוהש יפכ רפסה

 הארוהה תוטישב םיינכפהמ םייונישב - הכ

 תיב הנבמבו ידיקפתב תאז תובקעבו הינכתבו

 .רפסה

 קלחל ןתינ רפסה תיבב םיבשחמה ימושיי תא
 -תפתה י"ע ועבקנש תוירקיע תופוקת יתשל
 םיפוסמ םע יזכרמ בשחממ - הרמוחה תוח
 .בשחמ-ורקימ תודמעל

₪ 
 שומיש - ןושארה רודה
 מז-ףתש תוכרעמב
 וגרתל וא הדימלל
 1960-1980 :ינדיחי
 םזי אל ךוניחב םיבשחמ לש ןושארה רודה
 היעבב לפטל ףאש אלא תוכפהמ ורקיעב
 -ולכואל המיאתמ הארוה ןתמ לש תרעובה
 רפשל וסינ הז רודב .הלודג תונוש םע היס
 דמול לכל יטרפ הרומכ הנוכמב שומישה תא
 רניקס חתיפש הארוהה תנוכמ תובקעב
 ינש לש בשחמל םושיי י"ע ,תאז .50-ה תונשב
 :הדימלה לש היצזילאודיבידניאל תונורקע
 הטיש התיהש תתנכותמה הדימלה ןורקע .א
 -זילאודיבידניאל 70-הו 60-ה תונשב תלבוקמ
 הלעפו בותכ רמוח תרזעב הדימלה לש היצ
 הרצק דומיל תדיחי הגצוה דימלתל :ןלהלכ
 םא .הדימלה תקידבל תולאש היתובקעבו
 לש םייוסמ זוחאב תולאשה לע דימלתה הנע
 אוה ,("תקפסמ הטילש תמר חיכוה") החלצה
 ,תושירדב דמע אל םא .שדח אשונל רבע
 תא גיצהש "ןקתמ לולסמ"ל "ףעוס" אוה
 .אלמה ןורתפה ךרד תא וא הנוכנה הבושתה
 ןתמב לגדש קוזיח-הבוגת-יוריגה ןורקע .ב
 רמוח תנבה תונחובה תולאש תרוצב "יוריג"
 -תמ יבויח "קוזיח" ןתמב ,ןכל םדוק דמלנש
 -ושת) "הבוגת" לש תושחרתה לכ רחאל םיא
 תמר תגשומ רשא דע היוצר (דמולה תב
 תרוצב "ןותמ שנוע" ןתמבו ,תקפסמ הטילש
 .הנוכנ יתלב הבוגת לכ רחאל ,ןויצ תדרוה
 הלא תונורקע יפל ובצועש בשחמה תוינכת

 - 0641 תונוכמ
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 תחירפ - ינשה רודה

 -ורקימ םע םימושיי ןווגמ

 םויה דע1980:םיבשחמ
 יטמרד טקפא היה םיבשחמ-ורקימה ןדיעל
 לחה .ךוניח תורטמל םיבשחמ ישומיש לע
 םיבשחמ"ורקימ וסנכוה 80-ה תונש תליחתמ
 תויפיצה וחרפ בוש .רפסה יתבל רבוג בצקב

 -מה תוכזב תאז .ךוניחה םוחתב "הכפהמ"ל ן

 ,םישדחה םיבשחמה לש תיסחי ךומנה ריח
 ,עבצ בולישל תורשפאה ,תודיינה ,תונמיהמה
 -ישחה ,תויצמינאו תמכחותמ הקיפרג ,לילצ
 ,םוי םוי ייחל םתרידח בקע הלועה תוב
 .הדשב םירומה לש הלועה הכימתהו |

 -רועתה היתובקעבו הבר התיה תובהלתהה
 -שחמ בולישל "הדשהמ" העונת ב"הראב הר
 םירומ ינוגרא ומק תוריהמב .הארוהב םיב
 -וה ,הכרדהו הכימת קפסל בשחמ-ישמתשמ
 -ומ ,הרמוח תשיכרל םיפסכ סויגב וקסע םיר

 תוינכת בותכל ולחה תוירחסמ תורבחו םיר |
 םינופוקת וצצ ,("תודמול") הדימלל בשחמ
 -יקמ םיסנכ וכרענו ,ךוניחב םיבשחמ יניינעל
 .הלא םיאשונב תורחא תונוש תויוליעפו םיפ
 ןהיתומדוקמ תונוש ינשה רודה לש תודמולה

 דוע ןהש בולישבו דעוימה שומישה ינפואב |

 ,םיטרס יעטק ,םייקחשמ תונורקע םע תוש
 יגוס לכ .דועו ,קסידואידיו ,ואידיו תוטסק
 ןיינעה תא ריבגהל םירומא וללה םיבולישה
 הדימל יכרד קפסלו הדימלב היצביטומהו
 .דבלב בותכ רמוחמ רתוי תוליעי

 בשחמב שומישה ינפוא
 ךוניחה תכרעמב
 בשחמה לש שומישה יגוס תא ןיימל ןתינ
 רופיש :םיאבה םימוחתל םויכ רפס יתבב
 תודמולב שומישב תומייקה הארוהה תוטיש
 ןפואב תונשל לוכי וניא דמולה) "תורוגס"
 םע ולש היצקארטניאה ךלהמ תא יתועמשמ
 -אמצע רקח תולועפ עצבל וא דמלנה רמוחה
 -ותפ" תודמול/תונכותב רקח תויוליעפ ,(תוי
 תדימל ,דמולה ירשכ רופיש ידכ ךות "תוח
 להנימו ,ומצע בשחמב םירושקה םיאשונ
 .יכוניח
 -ימל לש גוסמ ןה תורוגסה תודמולה תיברמ
 לש תונוש תוגרד םע ינדיחי לוגרת וא הד
 בלשל םיסנמה שי .בשחוממ הדימל לוהינ
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 תיתוכאלמ הניב לש תונורקע 6/1 תוינכתב
 -ימלה לש םייביטינגוקה םיכילהתה יוקיח י"ע
 רשפאל תורומא ולאכ תונכות .הארוההו הד
 לכ יכרצל םאתהב בשחמה תובוגת ןוכדע
 -ועטל תורוקמ ןוחבאו ותדימל ןונגסו דמול
 תונוכמו ,הדימלה ךילהתב תונבה יאו תוי
 -מולב הנוש שומיש .[חוט!!:טסחז 641 :1
 חולה אוה (תורוגס ללכ ךרדב ןהש) תוד
 דיחי בשחמ-ורקימ לע ססובמה ינורטקלאה
 .התיכה רדחב אצמנה לודג גצל רבוחמה
 רעוימ המיאתמ הדמול םע בשחמ-ורקימה
 -ישה תעב הרומה ידי לע שומישלו הלעפהל
 .תילטנורפה הארוהה תטישב להנתמה רוע
 תגצהל הב עייתסמו תינכתב טלוש הרומה
 - תנווגמו תימניד הרוצב םיכילהתו םיגשומ
 תויעב ןורתפל ,םיבשחוממ םייוסינ תכירעל
 -והלו ,םיכבוסמו םיבורמ םיבושיח תושרודה
 תויטקדיד תוטישב םישדח םיגשומ תאר
 .תולועמ
 -לל תולוכי "תוחותפ" תודמולב רקח תולועפ
 לוכי "ינורטקלאה חול"ה .תובר תורוצ שוב
 ידימלת םע דחיב רוקחל הרומה תא שמשל
 יתתיכ ןויד להנלו תוניינעמ תויעב התיכה
 (היצלומיס) הימדהב שומיש | .ןנורתפב
 תועפות רוקחל רשפאמ "השבי הדבעמ"כ
 תועפות ,עבט תועפות ,תויעדמו תויתרבח
 תבשחוממה הדבעמה .תורחאו תוירוטסה
 -דבעמ הדובעל בשחמה תלעפה לע תססובמ
 לש יתימא ףוסיא י"ע םייעדמ םיאשונב תית
 לש הימדה וא ,םחותינו ןשייח תרזעב םינותנ-
 תיטמתמ הדבעמ תרגסמב וא ,יתדבעמ יוסינ
 -יטמתמה ידומילמ קלח תשדקהל תדעוימה
 בר ךרע תולעב ןהש תויבושיח תומישמל הק
 תומלוע"ב .דמולה לש יטמתמה ךוניחב
 -יצמ לש הצובק-תת בשחמה הקחמ "אטוז
 הביבס" תריצי י"ע תרעושמ וא תיתימא תוא
 תרשפאמה תמייוסמ תויקוח םע "תידומיל
 .הביבסה םע ןילמוג תלועפ ידכ ךות הדימל
 ףשוח ,הז םלועב תוסנתהו קחשמ תועצמאב
 תאו וב םיטלושה םיקוחה תא דימלתה
 -עשה רעשל ידכ םהב רזענו וילע םתעפשה
 אוה וגול .םיגשומ רוקחלו תויעב רותפל ,תור
 םגו רתויב עודיה בשחוממה אטוזה-םלוע
 תללוכה תונכית תפש איה וגול .רתויב ץופנה
 ךרד הדימל לע תססובמה תיכוניח הסיפת
 ,םינווגמ הבישח יכילהת לע ,יוליגו הריקח
 לע שגדה תא המשהו ,תויתריצי לעו
 תויוחתפתהה .דמולה לש הימונוטואה
 םוחת תא תוביחרמ תונורחאה םינשב
 הקיטמתממ וגול ךרד דמלנה םיגשומה
 -וגל" לש שדח חותיפ - הקיטובורו הקינכמל
 לש היינבה יקלחב שמתשהל רשפאמ "וגול
 תונוכמו םיטובור תיינבל וגל םידליה קחשמ
 ןתמ ךות בשחמ תועצמאב םליעפהלו תונוש
 תונכות םע הדובע .וגולה תפשב תוארוה
 -צמא דליל תתל תדעוימ "תוחותפ" תוימושיו
 ,תויתריציו העבהל םייטטסאו םיטושפ םיע
 -יבב הכורכה תינכטה החרטה קוליס ידכ ךות
 ,המגודל .בשחמ אלל תויצקנופ ןתוא עוצ
 ומאתוהו וצמוא םינותנה דסמו ןלילמתה
 תויצפואה רפסמ םוצמצ י"ע ךוניחה יכרצל
 .תויעוצקמה תונכותב תויוצמה הלעפהל
 -ייש תוחותפ תוימושיי תונכות לש הירוגטקל
 תורטמל תושמשמה תויפרג תונכות םג תוכ
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 תכירע" לש תוטושפ תואסריגו ,בוציעו רויצ

 תושמשמה (06%א:0ק קטס!מתוהק) "[חלוש

 ןותיע תכירעל ,םירויא םע םירופיס תביתכל

 לש תיפרג הכירעו חוסינל וא ,רפסה תיב

 תרושקת .םירטועמ הכרב יסיטרכו תועדומ

 תמשוימ םדומ תועצמאב םיבשחמ ןיב
 ירגאמ םע וא םידלי םע רשק תריציל ךוניחב
 .םיקחורמ תומוקמב עדימ

 ךוניחה להנימב בשחמה
 ךוניחה םוחתל תמשוימה תיתכרעמה השיגה
 הארוהה הבש תכרעמכ רפסה תיב תא האור
 -תת .תומייקה תוכרעמה-תתמ תחא קר איה
 -וריש ,םידימלת להנימ :ןה תופסונ תוכרעמ
 ,ביצקת ,הירפס לוהינ ,(ץועי ,תואירב) םית
 -תיבה תוכרעמה-תת לכ ןיב .'ודכו יאלמ
 -ירז לע ססובמה רשק םייקתהל בייח תוירפס
 -יחיה לא זכרמה ןמ םרוז עדימה .עדימ תמ
 לש הרוצב ,טרפה תמר דע ,תונושה תוד
 תויחנה ,םינוש םיטקייורפ ,םידומיל תוינכת
 ןוויכב המירז םג תמייק .המודכו תוילהנימ
 תונושה תודיחיה ןמ ,ךופהה
 םיעוציב ,םידימלת יגשיה לע םיחוויד תר
 לופיטל בשחמה תולוכי .'ודכו םינוש
 לעב ילכל ותוא תוכפוה היצמרופניאב
 ןורתיה .יכוניחה להנימב עויסל בר לאיצנטופ
 אוה תכרעמה תמרב בשחמב שומישב
 הרקבהו חוקיפה יכרד רופישל לאיצנטופב
 רגאמ לוהינ תרזעב ,תוטלחה תלבק יכרדו
 לכל ןכדועמ עדימ םירזמה יזכרמ םינותנ
 .םינוויכה

 -וצר זררמה ל
 וצב זכרמה ל

 תכרעמב תונושארה ויה תואטיסרבינואה
 -צקנופה .להנימל בשחמה תא םשייל ךוניחה
 ,יביצקת לוהינ תוללוכ בשחוממ להנימל תוי
 תע יבתכו םירפס ימושיר ,םידימלת תומושר
 ,הקפסא לע חווידו יאלמ ימושיר ,תוירפסב
 .דועו םירדחה יבאשמ תקולח
 בושחימ לש רבוגו ךלוה ךילהת םויכ שי
 -יטח ,ידוסי ס"יב תומרב ירפס תיבה להנימה
 להנימ לש תויצקנופה .ןוכיתהו םייניבה תב
 :ןה הלא ס"יב תומרב בשחוממ
 ולאל תומוד תויצקנופ - תירפס תיב המרב -
 הבושח היעב .יאטיסרבינואה להנימה לש
 איה ילמיטפוא ןפואב םויה דע הרתפנ אלש
 השענ הז רבדו תועש תכרעמ ןונכת בושחימ
 .ינדי ןונכת לש הובג זוחאב םויה דע
 הרומל עובק עדימ תרבעה - התיכה תמרב -
 .םתומדקתה ךרדו םידימלתה יגשיה לע
 ףטוש ןפואב םידימלת ינותנב ןזומה בשחמה
 הרומ לכל יעובש בקעמ חוד איצמהל לוכי
 טילחהל הרומל רשפאי הז עדימ .ותתיכ לע
 התיכה לכל תועגונה תויגוגדפ תוטלחה
 תפסונ תירשפא היצקנופ .דיחיה רדימלתלו
 -ומיל םוחתב יזכרמ םיטירפ רגאמ תיינב איה

 הלטמהמ הרומה תא תררחשמה ,םייוסמ יד
 -יכב םתרבעה ,םינחבמ תביתכ לש תבכרומה
 ןמ ןחבמ ףולשל לוכי הרומה .םתקידבו הת
 -וחה תומכ לע הטילשה ודיב רשאכ ,רגאמה
 .תולאשה לש ישוקה תמרו ןחבנה רמ
 בשחמב םיפסונ םיבושח םישומיש ינש
 ןוחביא םה ךוניחה להנימ לש הירוגטקב
 .הדימל להנימו

 ןוחביא יכרצל בשחמ ימושויי
 :םיירקיע םיסופיט השולש ךכל
 ןיזמ ןחובה :ןחבמ ךותמ םינותנ דוביע .א
 תובושת תא המיאתמה הנכותה םע בשחמל
 םוחתב ןחבמה (יטירפ) תולאשְל םידימלתה
 -יעל הנכותב שומישל יאנתה .םייוסמ ןכות
 תא דדוקל ןתינש אוה ןחבמ ינותנ דוב
 -בר סופיטמ היהי ןחבמה ,א"ז .תובושתה
 "חותפ" סופיטמ וא ("יאקירמא") הרירב
 לכל רדוקמ ןומיס תתל רשפאמה הזכ םלוא
 םינוויכב השענ םינותנה דוביע .הבושת גוס
 עוציב לע ,ומצע דמולה יעוציב לע - םינוש
 לעו ,ןחבמה לש טירפ לכ תוכיא לע ,יתתיכ
 לוכי הרומה ,המגודל .ולוכ ןחבמה תוכיא
 קזחהמ תנייוממ םידימלת תמישר לבקל
 לקהמ םיטירפ תמישר ,טירפ לכ רובע שלחל
 (ונורתפב םיחילצמה זוחא יפל) השקה לא
 םינחבמב םויה לבוקמ הז דוביע .'ודכו
 -ות תומייק .םיירטמוכיספ וא םיינכטוכיספ
 הרומה יכרצל הזכ דוביע תוקפסמה תונכ
 .רפסה תיבב
 ומצע םיאתמה ןחבמ והז :יביטפדא ןחבמ .ב
 ןחבמה לע .ןחבמה עוציב ידכ ךות דמולל
 - תחא הלקס ךרואל רדגומה םוחת קורבל
 וחתופ הלאכ םינחבמ .תחא תלוכי קדובה
 תלוכיה תקידב םשל ב"הרא אבצב הנושארל
 תוגרד שי .רתויב הבוטה הרוצב דמעומה לש
 .םייביטפדא םינחבמל תושימג לש תונוש
 המאתה לע יונב ההובג תושימג לעב ןחבמ
 שארמ תעבקנ הניא המאתהה .דמולל תימניד
 .ןחבמה עוציב םע ףיצר ןפואב אלא
 תויוגש תוסיפת לשו תואיגש לש ןוחביא .ג
 רזוח ןוזיהש לבוקמ םויה :(זוופ60ה66ק1וטופ)

 תונוכנ תא קר ןייצמה דימלת לש ותבושתל
 הדימלל קפסמ וניא הבושתה תונוכנ יא וא
 הז אוה רתויב בוטה רזוחה ןוזיהה .הבוט
 וא ,האיגשה תורוקמ וא תוביס תא ההזמה
 יפכ ,האיגשל ומרגש תועטומה תוסיפתה תא
 תרגסמב .ילאידיאה יטרפה הרומה השועש
 רפסמ ושענ הדימלל תיתוכאלמ הניב ימושיי
 -יזל בשחמ תונכות חותיפל תונויסנ לש ןטק
 העודיה .הקיטמתמב תועטומ תוסיפת יוה
 -בעמב החתופש !כטטטַפַפע תנכות איה ןהבש
 ,הינרופילקב אטוסא תרבח לש רקחמה תוד
 רוסיחב תואיגש יסופיט ןוחביאל תדעוימה
 .םימלש םירפסמ לש
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 הדימלה לוהינל בשחמ ימושיי
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 -מהש התיה ךוניחב בשחמהמ תויפיצה תחא
 םיטקפסאה תא הרומה םוקמב עצבי בשח
 תפטוש הכרעה - הדימלה לוהינ לש םיינכטה
 ךמס לע תוטלחה תלבק ,דימלתה יעוציב לש
 ותפעסה וא דימלתה םודיק יבגל וז הכרעה
 םימכסמ םינחבמ תכירע ,ןקתמ לולסמל
 ,הרומלו דימלתל תואצותה חוויד ,םתקידבו
 ,ןכאו .תיתתיכ תרגסמב תואצותה דוביעו
 ,הלא תולועפ עוציבל בשחמ תונכות וחתופ
 לוהינ תויצקנופ םויק לש תונתשמ תוגרדב
 ןמוי" תרוצב ןה רתויב תוטושפה .הדימלה
 תא ומצעב סינכמ הרומה וב "בשחוממ הרומ
 -ות .םתוא תדבעמ הנכותהו םידימלתה ינותנ
 תוסנכומה ,תובושת תודבעמ תורחא תונכ
 תואבה תולאשל ,םידימלתה י"ע בשחמל
 .בשחמה ךרד םייוסמ רמוח םתדימל תובקעב
 הז אוה רתויב בכרומה הדימלה להנימ
 רשפאמו 641 לש ילרגטניא קלחכ שמשמה
 לוהינו תגצה תויצקנופ תיברמ תא דיקפהל
 תריציל ךכב ברקתהלו בשחמה ידיב הדימלה
 .יטרפה הרומה דוקפית תא הקחמה הנוכמ

 ךוניחב םיבשחמ
 ץראב

 הלחתהה
 ןומימב ,ץראב שומישל השכרנ 1975 תנשב
 666 םשב) 61 תכרעמ ,דלישטור ןרק
 .ב"הראמ
 תינכתל ומאתוהו תירבעל ומגרות תודמולה
 םע) תכרעמה תלעפומ זאמו ,ןאכ םידומילה
 -רית) ם"אות םשב (םיידומיל םיאשונ ןווגימ
 ןוכמה) ח"טמ י"ע (ןובשחב ןומיאו לוג
 הנושארה תכרעמה .(תיכוניח היגולונכטל
 חותיפה תרייעב 1977-ב שומישל הסנכוה
 -עמה הדעוי ,תונורחאה םינשה דע .תוביתנ
 עקר םע םירוזיאמ םידימלתל הרקיעב תכר
 תכרעמה תמשוימ םויכ .ךומנ ילכלכ-יתרבח
 -וסמ 40 םע בשחמ-ינימ לע םידמולה ללכל
 רפסה תיב י"ע תשכרנ הניא תכרעמה .םיפ
 הב םישמתשמ .ח"טמ י"ע תרכשומ אלא
 400-מ הלעמלב םידימלת 100,000-מ הלעמל
 רפס יתב םהמ 100-כ) םיידוסי רפס יתב
 תבצומ תכרעמה ןיא םהיבגל רשא "םיוולנ"
 ינש רשאכ ךומס רפס תיבב אלא ס"היב ןינבב
 (תכרעמב שומישה ןמזב םיקלחתמ רפס יתב
 .םייניב תוביטחב טעמו
 תירקב םירומ תצובק הלחה 1979 תנשב
 תנבהבו ןובשחב 6.1 תונכות חתפל הנומש
 64 רודומוק גוסמ םיבשחמ-ורקימ לע ארקנה
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 הסיפתה םע ,תימוקמ תשרב םירבוחמה

 "רועמ הדשב הרומל רשפאל שיש תינורקעה

 הצרה תפוקת רחאל .תודמולה חותיפב תוב

 -שהל 1982-ב ולחה הנומש תירקב רפס יתבב

 תודמולב ץראה יבחרב רפס יתבב שמת

 -כב וז תכרעמב םישמתשמ םויכ .וחתופש

 תודמע לש הנתשמ רפסמ םע רפס יתב 0

 "מולה .40-ב הלכו 8-מ לחה - בשחמ-ורקימ

 הנוכמה ,הז טקייורפ תרגסמב וחתופש תוד

 םויכ תוצפומ ,(הדימלל םיבשחמ עויס) ל"מס
 ףוג - (םיבשחוממ ךוניח יתוריש) מ"חש י"ע
 תודמול .ךוניחה דרשמ י"ע ךמתנה ירוביצ
 לש הגימא יבשחמל םג םויכ תומשוימ ולא
 ןה ,ל"מסו ם"אות ,תוכרעמה יתש .רודומוק
 לע .ץראב רתויב תוצופנה 6/41-ה תוכרעמ
 -שונ ןווגימב תודמול תוללוכ ןהיתשש ףא
 ןובשחב לוגריתל רקיעב תושמשמ ןה ,םיא
 -גנאב רתוי התוחפ הדימבו ,ארקנה תנבהבו
 שמתשמה דימלת לכ לבקמ עצוממב .תיל
 עובשב תוקד 40-כ הלא תוכרעממ תחאב
 - דחא לכב תוקד 20-כו ןובשחב לוגרית
 .תילגנאו ארקנה תובה
 -מול ץראב חתפל ולחה 80-ה תונש תליחתמ
 .(ל"מס תודמולל ףסונ) םיבשחמ-ורקימל תוד
 ךוניחה דרשמ ןומימב השענ חותיפה רקיע
 -כשהה תודסומב םיתווצ 1ס0-מ הלעמל י"ע
 יבחרב םיירוזיא חותיפ יזכרמבו ההובגה הל
 -רחסמ תורבח םג ץראב תולעופ םויכ .ץראה
 יתב יכרצל הדמול תוחתפמה תודחא תוי
 וחתופש תודמולה .אוצייל וא/ו ץראב רפסה
 -דומילה תועוצקמה תיברמב תוקסוע הכ דע
 ןגה תמרמ - םיליגה לולכימל תודעוימו םיי
 ל"מסו ם"אות תוכרעמל דוגינב .ןוכיתה דעו
 -תמה םלש םידומיל סרוק תוללוכה ,ןובשחב
 -מול לש ןתיברמ ,תודחא דומיל תונשל םיא
 תארוהל תודעוימ - "תויתדוקנ" הלא תוד
 -ימל להנימ תוללוכ ןניאו ,דדוב ידומיל אשונ
 -סוע ךכ וחתופש תונכותה וא תודמולה .הד
 ,ךוניחב םיבשחמ לש םישומישה ןווגימב תוק
 .ליעל וטרופש יפכ
 םיינוכית רפס יתבב בשחמה יעדמ תארוה
 תרגסמב 60-ה תונש ףוסב הלחה ץראב
 תארוה תרוצב רקיעב ,םיננוחמל תויוליעפ
 םינותנ דוביעל המגמה התכז 1968"ב .תונכית
 דרשמ תרכהב יגולונכטה ךוניחב יטמוטוא
 תרות תודוסי" :אשונה היה 1976-ב .ךוניחה
 יגולונכטה ךוניחב הבוח עוצקמל "בשחמה
 ביתנב תורגב תוניחבל הריחב עוצקמלו
 תארוהל תונוש תוינכת תומייק םויכ .ינויעה
 .ןגה ליגמ לחה תונכיתו םיבשחמ עדי

 דעצה השענ ,רפסה תיב להנימ בושחימ יבגל
 םיכרצה תרדגה רקסב ןושארה יתועמשמה
 1985-ב ךרענש תוירפס תיבה תוכרעמה לש
 דרשמ לש תימדקאה תוריכזמה תמזויב

 64 רוד |

 -לחתמ ראשהו ,(4%) וימאותו !8א1 ,(17%) |

 תודחא תונכות וחתופ םויכ .ךוניחה
 ןהו בשחוממ ירפס תיב להנימ - "ס"בנמ"ל

 .רפס יתבב םושייו הקידב יבלשב תואצמנ
 תילהנימ תכרעמ תנקתה המלשוה 1987-ב
 .ץראב םירומל שרדמה יתב לכל תבשחוממ

 םויכ הדשב םושייה

 יתבב םיבשחמ רקס 1987-ב ךרענ ץראב
 יתבמ 60% ,הז רקס יפל .םיידוסיה רפסה
 -טמל םיבשחמב םישמתשמ םיידוסיה רפסה
 יפל ב"הראב 85%-ל האוושהב) הארוה תור
 וא םיפוסמה עצוממ .(ו985 תנשמ רקס
 17דכ ץראב אוה רפס תיבל םיבשחמ-ורקימ
 בורק יכ םא ,6% ב"הראבו 10% ם"אות אלל)
 םיבשחמה .(רפסמה הלע 1985 זאמש יאדוול
 -ומוק - ךוניחה תכרעמב ץראב םישמשמה

 \קק!6ט ![ ,(28%) ם"אות ,(46%)

 -ראב .םירחאו ,₪4ג0ו00 5046א ,886 ןיב םיק
 הדנקבו (55%) קקוט 11 אוה ליבומה ,ב"ה
 םיבשחמ-ורקימהמ 17% .(53%) 64 רודומוק |

 שומישה תטישב םידבוע ץראב רפסה יתבב

 -יכר לש םיירקיעה םינמממה .תימוקמ תשרב

 וא םירוהה ויה רפסה יתבל םיבשחמה תש |

 לעפמ תומורת ללוכ) תימוקמה תושרה
 יביצקת - םיפסונ םינמממ םימרוג .(סיפה
 יתבמ 86%"ב .ךוניחה דרשמו םוקישו החוור
 -שחמ תדבעמב םיבשחמה םימקוממ רפסה
 -יכב םימקוממ םה רפסה יתבמ 8%"כבו םיב
 רתויב ץופנה שומישה .תוליגרה דומילה תות
 וירחאו ,(869) ןובשחב לוגריתל 641 אוה
 וגול ,(60%) תילגנאב ,(68%) ןושלב לוגרית
 בשחמה תרכה ,(3ו1%) קיסייב תונכית וא
 ,(19%) םינותנ דסמ וא/ו ןלילמת ,(31%)
 -קשמ הארוה ,(7%) הבישח חותיפל תונכות
 תויצלומיס תרזעב םינכת תארוהו ,(7%) תמ
(5%). 

 רפסה יתבב םויכ םיכלוה התארקל השיגה
 תועצמאב הליעפ הדימל איה םיידוסיה
 םיחותפ םילכב שומישה בולישו ,בשחמ
 טסקט םילעמ ,המגודל .דומילה עוצקמב
 רקחב םיקסוע םידימלתהו ןלילמת לע םייוסמ
 םיטפשמ ,םילעפ םינייממ - ןושל תויוליעפ
 וגול תא בלשל םיסנמ ,וק ותוא יפל .'ודכו
 .ו-ד תותיכב הירטמואיגה ידומילב
 םג םיבשחמה םירדוח תונורחאה םינשב
 תווצ םקוה .ידוסיז-סדקה ךוניחה תכרעמל
 התנתוה בשחמה תסנכהו תוננגל הכרדה
 תיארחא רשא ןגה לע תחקפמה רושיאב
 תומלתשהלו םיאתמ דויצ לש ותריחבל
 ,םידליה םע בשחמה תלעפהל םדוק תננגה
 תניפכ שמשמה דיחי בשחמ סנכומ ןג לכל
 תוגוזב ,םידיחיב הדובעל תפסונ הדובע
 תודמולב םישמתשמ ןגה ליגל .תוצובקבו
 חותיפ :תויונמוימו םירשכ חותיפל תודחוימ
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 .וו8 תוחוקל לע תונמינ

 םלועבו ץראב ונתוא םיגציימ "םירירגש" 40,000-כ

 יפקיהה דויצה םוחתב םירצומ לש בחר ןווגימב

 .תרושקתהו

 ידרשמ :ילארשיה קשמה ירזגמ לכב ןקתומ וופ דויצ
 ,ןוחטבה תועורזו ל"הצ ,תוימוקמ תויושר ,הלשממ
 ,תואטיסרבינוא ,חוטיב תורבח ,םיקנב ,ש"עת
 ,תונפסו הפועת תורבח ,תוימיכורטפ תוישעת
 .רחסמו קוויש תותשר

 מבי םוחתב לארשיב הליבומה הרבחה הניה וו5

 .הדי לע םיקפוסמ קושה יכרצמ 65% ,0

 תוספדמ ,םיפוסמ תקוושמו תרציימ ,תחתפמ וו
 רובע ,3270-ה םוחתב ,מבי ימאות תרושקת ירקבו

 םימאות םיפוסמ ןכו ,45/4007 5/3א תוכרעמ
 .לטיגיד תרבח לש שז-320-ל

 םישידח םירצומ לש חותיפה תפונתב הכישממ וו5
 תדמתמ הילע ךות ,תומדקתמ תויגולונכט םושייו

 .הפוריאו ב"הרא יקוושל הרידחו היתוריכמב

 לאירא דג/דוינכט

 1% 047231191 .לט ,31015 הפיח 1640 .ד.ת :םענקיבו הפיחב םילעפמה וז . ₪

 03-5322470 .לט ,26 ףסוי-ןב בוחר ,לאומש תעבג :לארשי תוריכמ 6 . .
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 תופיט ,היפצו ןונכת תלוכי ,תיתוזח הבישח
 לש הדימלה קוזיחו ,יביסקלפר הבישח ןונגס
 םישמתשמ .םייטמתמ םיגשומו דוסי יגשומ
 חופיטל וגול לש הטושפ הסריגב םג םינגב
 -שחמ ולעפ 1988 ףוסב .דליה לש תויתריציה
 -שחמה .הבוח יאליגל םידלי ינג 800-כב םיב
 רודומוק - וז הרטמל רקיעב םישמשמה םיב
 .886 ,הגימא ,4
 תרכהב רקיעב םיקסוע םייניבה תביטחב
 הנכוהש םידומילה תינכת יפל ,בשחמה
 -שיא םיטקייורפ עוציבבו ,הז רפס תיב תמרל
 .םיחותפ םיימושיי םילכ םע םיי
 ייוסינ ןפואב הנושארל לעפות ינויעה ןוכיתב
 השדחה םידומילה תינכת ט"משת תנשב
 תומגמב .וגול לע תססובמה תורגבה תוניחבל
 - תונכית תופש םויכ םידמול בשחמה יעדמל
 רפסה יתבב .גולורפ םג םימעפלו לקספ
 -סוע ,בשחמה יעדמל תומגמב ,םייעוצקמה
 .םיבלושמ םילכו לובוק ,גולורפ ,לקספב םיק
 ליחתמ .6/41-ב שומיש דאמ טעמ שי ןוכיתב
 -והב תובשחוממ תודבעמב שומיש שבגתהל
 .תופש תארוהבו עבטה יעדמ תאר
 תודמע רפסמ הברתמו ךלוה דחוימ ךוניחב
 םיבשחמה בולישל םיחנמה רפסמו בשחמה
 םיבשחמ לש ברה לאיצנטופה .הארוהב
 -קפסאב לפטל םתלוכיב אוה דחוימ ךוניחב
 ומכ םייתוישיאו םיישוגיר ,םיינויצביטומ םיט
 -של תלוכי ךותמ אבה) ימצעה יומידה קוזיח
 ,בשחמה - הליה תלעבו המכח הנוכמב טול
 -מהמ םיידיימה םייבויחה םיקוזיחה ךותמו
 סחי) דמולה לש ףּכה ,זוכירה רופיש ,(בשח
 ואב אלש םירושיכ תטלבהו ,(דומילל יבויח
 םישמתשמ .תורחא םיכרדב יוטיב ידיל
 :תונוש תורטמל דחוימ ךוניחב םיבשחמב
 תיסיפ תולבגומ - תיסיפ םילבגומל םירזע -
 לאיצנטופה תא אטבל םיבר םידליל העירפמ
 היגולונכטב שומישה .םהב ןומטה ילכשה
 "ודכו רויצ ,הביתכ ,יוטיב ילככ תינורטקלא
 םע םהלש תרושקתב ךרד תצירפ תווהל יושע
 -תופ תונורחאה םינשב .םתוא בבוסה םלועה
 . םישמשמה ,יפקיה דויצ לש םינוש םיגוס וח

 -חהל בשחמה םע תיפולח תרושקת יעצמאכ
 לע השקה לש תיטרדנטסה תרושקתה תפל
 .תדלקמ
 דחוימה ךוניחה תיסולכוא :לוגריתו ןומיא -
 -ולכואמ רתוי המכ יפ לוגריתו ןומיאל הקוקז
 -וימ שוכרל תנמ לע הליגרה םידימלתה תיס
 ילעב םידלימ ענומ בשחמה .יהשלכ תונמ
 -חל ךרוצב ךורכה לוכסיתה תא הדימל יישק
 .םירגובמ תרזעב םייוסמ עדי לע רוז
 תשיכרל רקיעב תושמשמ - תויצלומיס -
 םושמ תושגר תעבהלו תויתרבח תויונמוימ
 תודדומתהב ישוק שי דחוימ ךוניח ידלילש
 .תיתרבח
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 -עוימה תודמול - הדימלל תונכומ חותיפ -

 םידלי ינגב דאמ תוצופנ הז שומישל תוד

 ,םילרג ,םירפסמ ,תורוצ תסיפתב תוקסועו
 .'ודכו (ףצר - ומכ) םיגשומ
 םישמתשמ - המגודל .הבישח ירשכ חותיפ -

 -תה תלוכי חותיפל וגול לש הטושפ הסריגב

 ןנכתל ןויסינהו המידק הייארה ,שארמ ןונכ
 .ףוסה דעו הלחתההמ הרוצ
 תונמוימכ ןה ,םילילמת דבעמב שומיש -

 יוטיבה תלוכי רופיש םשל ןהו המצעלשכ
 .הפשה תבחרהו ילולימה
 ץראב םיבשחמב םיצופנה םישומישה דחא
 אוה םייניבה תביטחו ידוסיה ס"היב תומרב
 לש תונוילעה תותיכב .תילגנאה תארוהב
 -ריתל רקיעב בשחמה שמשמ ידוסיה ס"היב
 דעוימ םייניבה תביטחב .קודקדה יללכב לוג
 ןוזיהו הבישחל םייוריג דמולל קפסל בשחמה
 תילגנאה תארוהב תטלוש םויכ .ידיימ רזוח
 תשרודה תיתרושקתה השיגה הרז הפשכ
 תמלשהל שמשמ בשחמה .תוצובקב הדובע
 ןפואב דובעל דליל רשפאמש ךכב וז תוליעפ
 .ארקנה תנבה יאשונב הדמולה םע יאמצע
 תושיגדמ וז הרטמל וחתופש תודמולה
 .האירק תויגטרטסיאו הבישח יכילהת

 ס"בנמ תונכות 3 ,ירפס תיב להנימ יאשונב
 ךוניחה דרשמ לש זרכמב הנורחאל ודמע
 םשל םילהנמ תויומלתשה התע תוכרענו
 .רפסה יתב להנימב ןבוליש

 בשחמה יעדמב םידומיל תוינכת

 םושמ וגולב םידומיל תינכת םיחתפמ ןיא -
 דבאי תרדגומ תינכת עוציבבש הסיפתה
 ;דמולה תויתריצי לש ןויערה תא הרומה
 -יתל הדימל ירמוחו םידומיל תינכת וחתופ -
 ;גולורפו יגול תונכ
 תביטחב בשחמה תרכהל השדחה תינכתה -
 ךשמב עובשב םייתעש רובע הכורע םייניבה
 תויה :תינכתה תונורקע .דומיל תונש יתש
 שגדה ,הגרדהב םינתשמ תונכותהו הרמוחהו
 דבוע םהיפ לע םייללכה תונורקעה לע םשומ
 תינכתה .עדימ דוביע לש תונורקע - בשחמה
 ,עדימ דוביע יכילהת ,הרמוחה תרכה תללוכ
 ₪וס-ב) תונכותו ,תוינכת לש ליעי ןונכת
 יכילהת אלא הפשל תובישח ןאכ ןיאש םושמ
 .(םישגדומה םה עדימה דוביע
 יעדמב תורגב תוניחבל השדחה תינכתה -
 יעדמל אובממ היונב ינויעה ןוכיתב בשחמה
 .תויביטקארטניא תוביבסו ,וגול ךרד בשחמה
 רזע ילככ בשחמה תשגדה :תינכתה תונורקע
 ןונגס לע שגד ;םיבושיחל קר אל ,הבישחל
 -יבל ילככ תונכיתה תפש תייאר לעו תונכית
 .םיללכ םינבמו תונויער יוט

 םיבשחמ יאשונב םילפטמה םיפוגה

 ץראב ךוניחב
 -ידמב תודחא תודעו ונד תונורחאה םינשב
 -ןיב הדעו .ךוניחה בושחימ יבגל תוינ
 דרשמו חותיפהו עדמה דרשמ) תידרשמ
 (םיבשחמו תרושקת) בושקיתל (תרושקתה
 -חימב תוארל 1984 תנשב הצילמה ךוניחב
 טקייורפ היבלש לכ לע ךוניחה תכרעמ בוש
 -גדהה) הנוילע תופידע לעבו ינויח ימואל
 הז טקייורפב יזכרמה ןויערה .(רוקמב תוש
 תישאר תינאוציל לארשי תא ךופהל - היה
 תוכרעמה .תובשחוממ הארוה תוכרעמ לש
 -מה לש ישאר אוצי ףנע תווהל ודעונ וללה
 תובקעב .(...םיזופתל ףסונ וא ,םוקמב) הניד
 טביהה תניחבל הדעו ךוניחה רש הנימ תאז
 הצילמה וז הדעו .ל"נה העצהה לש יכוניחה
 ךוניחב ילרגטניא ביכרמכ בושקית לע (1985)
 לש שדחמ תיביסמ תוכרעיהב ךרוצה לעו
 חותיפ לע ;ךכמ תבייחתמה ךוניחה תכרעמ
 הנשמשתש בשחמ-תורזענ הארוה תוכרעמ
 הנשמשתשו לארשיב ךוניחה תכרעמ תא
 ןויסנהו עדיה ,רקחמה דוסי לע אוצייל
 תוכרעמב שומישהו חותיפהמ ורבטציש
 -שהל תויביטרפוא תוצלמה ופרוצ ןכ .ץראב
 .הלא תורטמ תג
 -פטמה םידחא םיפוג םימייק ךוניחה דרשמב
 -עווה :ץראב ךוניחב םיבשחמה יאשונב םיל
 הפופכה ךוניחה תכרעמב םיבשחמל הד
 ,ךויחה דרשמ לש תיגוגדפה תוריכזמל
 ףגאב תובשחוממ םידומיל תוינכתל הקלחמה
 תרשכהל תוקלחמהו םידומיל תוינכתל
 הלא םיפוג .הארוה ידבוע תויומלתשהלו
 חותיפ ,םיטקייורפ חוקיפו םואית לע םיארחא
 -צמאב הארוה ,תובשחוממ תודמול תכרעהו
 תכירע ,בשחמה דומיל ,בשחמ תוע
 תודייטצה ,םירומל ןויע ימיו תויומלתשה
 יזכרמ תלעפה ,ךוניחה תודסומב םיבשחמב
 .ימואלניב גוצייו הלועפ ףותיש ,םיבשחמה
 ןדיעל םירומ תרשכה לש הפינע תוליעפ
 -ימסבו תוללכמב תישענ ךוניחב םיבשחמה
 -קמ םה בשחמה ידומיל םויכ .םירומל םירנ
 שרדמה יתבב םידימלתה לכל הבוח עוצ
 םיבר םלוא ,דומיל תועש 60 ףקיהב םירומל
 -ל םידומילה תא םיביחרמ שרדמה יתבמ
 שגד םשומ וז תרגסמב .דומיל תועש 0
 -מושיי תונכותב שומיש ,תודמול תרכה לע
 .וגולה תפש לש םימדקתמ םידומילו ,תוי
 תארוהב תוחמתה ילולסמ םימייק ,ךכל ףסונ
 לש תוהובגה תותיכב םיבשחמה יאשונ
 םירישכמה ,םייניבה תביטחו ידוסיה ס"היב
 -והל םיכמסומו תידוסיה המרל בשחמ יזכר
 .םייניבה תוביטחב "בשחמה תרכה" תאר



 ההובג הלכשהל םייאמדקאה תודסומה לכ
 .ךוניחב םיבשחמ יאשונב דאמ םיליעפ ץראב
 -ומ תרשכהב ,תודמולו תונכות חותיפל ףסונ
 ,רפס יתבב םיבשחמב םירושקה םיאשונל םיר
 -סוע ,עדמ רחוש רעונל בשחמ יגוח םויקבו
 וא םיטקייורפ רפסמב הלא תודסומב םיק
 :םהמ םידחא ןלהל .םיידוחיי םירקחמ
 ש"יחמ טקייורפ :עבש ראב תטיסרבינוא -
 בושיה בושחימ יוסינ - (בושיה בושחימ)
 - דאמ לודג טקייורפ והז .ןולקשאבו דרעב
 -עמל לש ףקיהב לעפומ אוה יחכונה ובלשב
 3007-כ םע ח-א תותיכ ידימלת 7,ססס-מ הל
 -חל :טקייורפה תרטמ .רפס יתב 12-ב םירומ
 -חימב ןומטה ינכפהמה לאיצנטופה תא ףוש
 תלעפהב תוכורכה תויעבה תאו ,בוש
 -ובמ טקייורפה .הליהקבו ךוניחב םיבשחמה
 עויסב בשחמב ידדצ-בר שומיש לע סס
 תיוור" תריצי ידכ ךות הדימללו הארוהל
 -ומ ,םידימלת לש הבחר תושיגנ :"םיבשחמ
 -ימלת 8-10 לכל בשחמ) בשחמל םירוהו םיר
 יתבמ קלחב ,םירומה יתבב םיבשחמ ,(םיד
 תקידב ,(רוביצ תודסומ רפסמבו םידימלתה
 בשחמה ימושיי לש תיתכרעמ הסיפת
 -עפהב םירושקה םימרוגה לכ בוליש :ךוניחב
 -וצרו הדומצ תבצעמ הכרעהו ,תכרעמה תל
 ידכ ךות ףטושו ידיימ בושמ תלבק - הפ
 תוחתופמ טקייורפה ךלהמב .יוסינה ךלהמ
 םידומילה ךלהמב בולישל תודעוימה תודמול
 -ומ לש תינושאר הרשכה תעצובמ ,ףטושה
 -עפהה תעב םירומ לש תפטוש הכרדהו םיר
 .הל
 בשחמ ימושיי :ןליא-רב תטיסרבינוא -
 תודהיה יעדמב ,חורה יעדמ תארוהב (641)
 תודדומתהב ,(יתכלממה ס"היבל ע"בשות)
 תינדיחי הדימל רקחו תוירסומ תויעב םע
 .בשחמ םע תוגוזבו
 תבשחוממ הדבעמ :הפיח תטיסרבינוא -
 תארוהל בשחמה בוליש יכרד רקח ,הקיסיפב
 -עשה תאלעה רקח ;ידוסיה ס"היבב הסדנהה
 לוגרית ,הקיטמתמ תדימלב יסיסב קלחכ תור
 תרגסמב) יברעה רזגימל תודמול חותיפו
 .(םינרוא רנימס
 -תתשה :םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה -
 -בר (תונידמ 20 ללוכ) ימואלניב רקחמב תופ
 ךוניחב םיבשחמ לש בוליש יכרד לע יתנש
 ןיב תרושקת טקייורפ ;תונושה תונידמב
 תורחא תוצראו לארשיב ידוסי ידימלת
 םידומילה תינכת תמאתה ,(ןפי ,וקיסקמ)
 בשחמ"יעדוי) םיבשחמב םיסונמ םידימלתל
 120 ןב יתנש-וד סרוק חתופ ,("םא תפשכ"
 תרכהב םייניבה תוביטח ידימלתל תועש
 .בשחמה
 בשחמה בוליש :ביבא לת תטיסרבינוא -
 תודבעמ חותיפ ,ןוכיתל הקיטמתמ תארוהב

 ישומיש ;הקיסיפבו הקיטמתמב תובשחוממ
 -יסיפבו הקיטמתמב "ינורטקלא חול"כ בשחמ
 חותיפ ,דחוימ ךוניחב םיבשחמ ישומיש ,הק
 םינחבמ ,תודמול תכרעהל םינוירטירק
 ארקנה תנבהל בשחמ ימושיי ,םייביטפדא
 הבישח יכילהת חותיפ ות תילגנאב
 הארוה תוליעי רקח ,האירק תויגטרטסיאו
 -ימל תונונגס רקח ,בשחמ תועצמאב הדימלו
 :םיינדיתע םימושייו ,וגול תועצמאב הד
 -רוה תוכרעמו ,עדימ רוזחיא תכרעמ ,1
 - בשחמ תובלושמ תויביטרגטניא הא
 .קסידואידיו
 -דס םימייקמ וב וגול זכרמ םייק :ןוינכטה -
 תוסנתהה לע שגד םע וגול דומילל תואנ
 .וגול סיסבבש תיכוניחה השיגהו תיתיווחה
 -גבל בשחמה יעדמל השדחה תינכתה חותיפ
 תיתוכאלמ הניב תונורקע בוליש רקחו ,תור
 .הדימלב
 תארוהב םיבשחמ ימושיי :ןמצייו ןוכמ -
 םייניבה תביטח תומרל םיעדמהו הקיטמתמה
 הפשב גולורפ לש הסריג תנכה ;ןוכיתהו
 -ימל ירמוחו םידומיל תינכת חותיפ ,תירבעה
 תכרעמ" חותיפ ;גולורפו יגול תונכיתל הד
 -ורפ לע תססובמה ,הימיכב תיכוניח "החמומ
 דימלתל "יטנגילטניא" ךירדמכ שמשתש ,גול
 .תויעב ןורתפ ךילהתב
 -כת תנכה :ןולוחב יגולונכט ךוניחל ןוכמה -
 רפסה יתבל בשחמה םוחתב םידומיל תוינ
 תנכהו הארוהה יכרד שוביג ,םייעוצקמה
 ירגאמ תנכה ,תודמול תכרעה ;הדימל ירמוח
 .ךטיחה תכרעמב םיבשחמ יאשונב עדימ
 תארוהל יעוצקמה ךוניחל םירומ תרשכה
 .בשחמה תועוצקמ

 יתבב םיבשחמ םושייל תונושארה םינשב
 ,ם"אות תכרעמ יליעפמ קר ,ץראב רפסה
 - ל"מס תכרעמ יליעפמ םג תמייוסמ הדימבו
 תיבל בשחמה תסנכהל ללוכ ןורתפ ועיצה
 -ומה תרשכה ,םיבשחמה םוקימ ללכש רפסה
 ינוקית ,םירומל םיפטוש הרזעו הכרדה ,םיר
 ושמתשה אלש רפס יתבב סלוא .דועו הרמוח
 הבר הכובמ התיה ל"מסו ם"אות תוכרעמב
 -כמ די ןיאב הדמולו הרמוח תשיכרל רשקב
 וכרע םירומו םילהנמ ,םירוה .ךובמב תנוו
 ושכרנ .הלא םיאשונב "םייטרפ םירקחמ"
 אלש םושמ ןה ,ןמז רובעכ וחנזנש םיבשחמ
 -יעל ולקלקתהש וא םמיע תושעל המ ועדי
 לפטיש ימ רפסה תיבב היה אלו תובורק םית
 ןמז רחאל וחנזנש תודמול םג ושכרנ .םהב
 וא ,תקפסמ יתלב תוכיאב ויהש םושמ רצק
 -יאתה אלש וא ,תויתודידי יתלב וא ,טטקפ םע
 םויכ תלבוקמה השיגה .םידומילה תינכתל ומ
 ןכומ וניא אוהש-תומכ רפסה תיבש איה
 -קה לכב םינוא רסח אוה .היגולונכט תטילקל
 ,הקוזחתב ,הלעפהב - םיינכטה םידדצב רוש

 .םדאה חכב לבגומ אוהו ,'ודכו תושיכרב
 תסנכהש יחרכה ךכ םושמ .ותושרל דמועה
 -גסמ תועצמאב עצבתת רפסה תיבל בשחמה
 ,אשונל תללוכ הכימת תנתונה תינוציח תר
 הורכה םיטקפסאה לולכימב ףטוש לופיט םע
 תורגסמב םויכ תישענ וזכ הכימת .ךכב םיכ
 .תודחא
 ןתמל ,תימוקמ המזויב ,ודגאתהש םינושארה
 ויה רפסה תיב בושחימל םיללוכ םיתוריש
 םילעופ םויכ .םיירוזיא םיצוביק לש תוצובק
 -ושיי תורטמל םיצוביק לש םידיגאת השולש
 -עה לילגב "לגול" :רפסה יתבב םיבשחמ ימ
 היאב "םור-עד"ו ,הרדח רוזיאב "רגלת" ,ןויל
 רושקה לכ לע יארחא הזכ זכרמ .םורדה רוז
 םיצוביקה לש רפסה יתבב םיבשחמה בולישב
 :קפסמו וללה
 .הרמוחב הכימתו הדיחא הרמוח תשיכר -
 -מו ץראהמ תומייק תודמולו תונכות ןוימ -
 -וטה תצפהו םירומ לש ןמוימ תווצ י"ע ל"וח
 תישענ הצפהה .רפסה יתבב תוינכתב תוב
 -וצמה תודמולה לש םיגולטק תכירע תרזעב
 תנכה ,רפסה יתבמ םיגיצנל ןויע ימי םויק ,תוי
 הכרדהו ,תונכותהו תודמולה לש םיקתוע
 .תפטוש תיעוצקמ
 ןתמ םשל רפסה יתב םע ףטוש רשק סויק -
 תוירשפא םיכרד לש יכוניחו יעוצקמ ץועיי
 רפסה תיב תמזויב ןה ,תאז .בשחמה בולישל
 ךירדמה תמזויב ןהו זכרמהמ ךירדמ ןימזמה
 .רפסה יתב ןיב בבס השועה
 .תודמול חותיפ ,םימייוסמ םירקמב -

 יכילהת דוסימב תומדקתה ץראב שי םויכ
 תמזויב םירומ תרשכהו רפס יתב תיחנה
 תוסחב םיירוזיא םיבשחמ-ורקימ יזכרמ
 -סמב הלאכ םיזכרמ 8 םימייק .ךוניחה דרשמ
 םהו םיירוזיאה םייגוגדפה םיזכרמה תרג
 ידיגאת לש ולאל תומודה תויצקנופב םיקסוע
 רפסה תיבל םיבשחמה תסנכה .םיצוביקה
 ,דבלב תירפס תיב המזויב דוע תישענ הניא
 הדמול וא הרמוח תשיכר לע הטלחה לכ
 םג גאודה היזכרמה תווצ םע ץועייב תישענ
 יתבב םיפטוש םירוקיבלו םירומה תרשכהל
 בוליש םיננכתמ תויזכרמה יצעוי .רפסה
 תינכתב תוחותפה תונכותהו תודמולה
 "תויתדוקנ"ה תודמולה בולישבו םידומילה
 םשל ,םינושה תועוצקמה לש הארוהה יכרדב
 -טמל וללה תודמולב שומישב "ףצר" תריצי
 .הארוה תור
 ןורתפ תעצהב קסוע ,ליעל רכזנה ,מ"חש םג
 ססובמה ,רפס יתב בושחימל ללוכ יתכרעמ
 וזיא לש ץועיימ לחה - ל"מס תכרעמ לע
 תרשכה ,םקמל ןכיהו ךיא ,שוכרל הרמוח
 תונכות בוליש ,תפטושה םתכרדהו םירומ
 -יגרה םידומילה תכרעמב תוחותפ תודמולו
 תרשכהו ,הליעפ הדימל לע שגד םע הל
 ס"בנמב שומישל םילהנמ ינגסו םילהנמ
 .(בשחוממ ירפס תיב להנימ)

 יתבב םיבשחמ ימושיי תכרעה
 ץראב רפסה
 רקסב ופתתשהש םירומהו םילהנמה תעדל
 -חמב שומישב םיירקיעה תונורתיה ,1987-ב
 היצזילאודיבידניא םה הארוה תורטמל בש
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 היצביטומ תרבגה ,(60%) ןוחבאו לוגרית לש
 ןוויג ,(55%) םידימלתה לש ימצע יומידו
 הבישח חותיפ ,(57%) הארוהה תוטישב
 בשחמב הדובעל םידימלתה תנכהו ,(17%)
 ימושייב תוירקיעה תויעבה .(15%) דיתעב
 יתלב םירומ תרשכה ןה רפסה תיבב בשחמ
 יתלב ביצקת ,(41%) המיאתמ אל וא תקפסמ
 ,תוינכט תולקת וא רוסחמ ,(2796) קיפסמ
 -חמו (!!!58%) תשר וא םיננוכ םע דחוימב
 .(259) ההדמול תויעב וא ןקת תועשב רוס
 ,הכומנ תוכיאמ תועבונ תודמול םע תויעבה
 תודמול רסוח ,םידומילה תינכתל המאתה יא
 ןיב רשק רסוחו ,םינייטצמה םידימלתל
 סב -ומיל עוצקמ ותואב בשחמבו התיכב דמלנה

 -ורקימ תויזכרמ יליעפמו םירומ ירישכמ
 הדשב םירומה דצמ יכ םימשרתמ םיבשחמ
 ,ינש דצמ .בשחמה תא ץמאל הבר תונוכנ שי
 ולעש תונוש תויעב רגלת ישנא םימכסמ
 יתבב םיבשחמ תלעפה לש םינשה ךשמב
 םניא םירומה בור יכ רבתסמ .םתרגסמב רפס
 -ושה דומילב םיבשחמה תא בלשל םיניינועמ
 היגטרטסיאה .תונוש תוביסמ תאזו ףט
 תתל איה ךכ לע רבגתהל הנוכנכ האצמנש
 תא דדועל ,התיבה םיבשחמ םירומל
 םהל ריבעהל ,בשחמה םע םהיתויוסנתה
 -יבל םיבשחמה תא סינכהלו ,תויומלתשה
 -בהב םיניינעתמ םניא םיבר םילהנמ םג .תות
 להנמה םגש תויה .רפסה תיבל בשחמה תסנ
 -שחמ םע דובעל םיניינועמ םניא הרומה םגו
 רוגס ,דרפנ רדחב בשחמה תא םימש ,םיב
 תיבב םיבשחמה ןכיה םיעדוי ךיא) רגוסמו
 זכר יארחא וילעש (חירב-בר ירוחאמ ?רפסה
 תא םיכפוה םיבשחמה יזכר .םיבשחמה
 רושק וניאש ומצע ינפב עוצקמל בשחמה
 םבוליש ענמנ ךכו םיפטושה םידומילל ללכ
 .הליגרה הארוהב םיבשחמה לש ילרגטניאה
 גואדל - אוה םיבשחמ זכרל יוצרה דיקפתה
 תינכתמ ילרגטניא קלח היהי בשחמהש ךכל
 השעמל עצובמ וניא הז רבד םלוא ,םידומילה
 תוחתפתה םיבכעמ םיבשחמה יזכר אקודו
 -כהו םיבשחמה תדבעמ לוטיב - ומכ םייוניש
 הארוהב בוליש םשל תותיכל םיבשחמה תסנ
 םיאיצומ הלאכ םייונישש םושמ - הליגרה
 .הטילש ימוחתו תוירחא םהידימ
 םיבשחמ יאשונב םיחמומ לש תונויארב
 תויעב ולעוה הז רמאמ תנכהב ורזעש ךוניחב
 תסנכהש ךכ לע תרוקיב שי :תופסונ תורוקיבו
 התשענ ץראב ךוניחה תכרעמל םיבשחמה
 תא וביצה םיבר םירקמב .םדקומ ןונכת אלל
 תושעל המ עדי אלש הרומה ינפב םיבשחמה
 -ורב תוינידמ לש השגרה ןיא םויכ םג .םמיע
 ל"נכ תודעווב ושבוגש תוטלחהה ףא לע ,הר
 תא תושעל תוצלמהה םושייל םינמיס ןיא -
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 ,ךכל ףסונ .ימואל טקיורפל ךוניחה בושחימ

 "-ולשכה ,תוחלצההמ דומלל ןויסנ השענ אל
 רפסה יתבב בשחמה ימושיי לש תויעבהו תונ
 1-2 לש רוגיפב םידעוצ ונאש ףא לע ב"הראב
 השענ אלו טעמכ .םש השענה ירחא םינש
 וחתופש תובוט תודמול םיאתהל ץמאמ
 -חאב םישענ יכ םא ,ץראה יאנתל ב"הראב
 תפסונ היעב .וז הרטמל םידחא תונויסנ הנור
 המזויב תודמול חותיפל ץירמת ץראב ןיא -
 לש הנידמ" לש העפותה בקע ילוא ,תישפוח
 ."דחא טקסיד
 הדימלה תעפשה לע ץראב ושענש םירקחמה
 וזכרתה ,יל םיעודיהו םיבשחמ תועצמאב
 אשונבו ל"מסו ם"אות תוכרעמב רקיעב
 -רעמ יתש יכ ואצמ םירחאו סיוייד .ןובשחה
 -ואב תולעפומ ידוסיה רפסה תיבל הלא תוכ
 -מע .םידומילה תועש בור תולצונמו רידס ןפ
 -חמב לוגריתה יבגל תויבויח םידימלתה תוד
 םיטקפסא םירקבמה םירבחמה תעדל .בש
 רזוחה ןוזיהה ,ולא תוכרעמ לש םידחא
 אל/ןוכנ גוסמ רקיעב אוה םידימלתל ןתינה

 -וצר תיכוניח היצקארטניא הווהמ וניאו ןוכנ |

 לוגריתה תוכרעמ הנבמ .דימלתה רובע הי
 - שוחינ ףאו יטמוטוא לוגרית דדועמ ,השקונ
 .הנבה אלל
 יגשיה יכ םייתאוושה םירקחמב האצמ ךרבמ
 םיהובג ם"אות םע ןובשח ודמלש םידימלת
 רומג דוגינב .ם"אות אלל םידימלת יגשיהמ
 -אוושה רקחמב אוה ףא ,רצמ אצמ אל ךכל
 ודמלש םידימלת לש עוציבב םילדבה ,ית
 יפל יכ םג אצמ רצמ .ם"אות אללו םע ןובשח
 -ותב ןובשחב לוגריתה םדקמ םירומה תועד
 תבתוכ .םיבוטה םידימלתה תא דחוימב ם"א
 הלעמל הז) ךשוממ רקחמ תכרוע הז רמאמ
 םע תויטתיש תויפצת בלשמה (םינש 4-מ
 -בקמה םידימלת יבגל תויתומכ רקחמ תוטיש
 .ם"אות תכרעמב ןובשחב לוגרית םיל
 תלעות איבמ הז לוגרית יכ םירומ םיאצמימה
 היצביטומ ילעב ,םיבוטה םידימלתל הבורמ
 םהל שמשמ הז לוגרית .הדימלל ההובג
 הדימלל רוטזילטקכ ,תויעב ןורתפל רגתאכ
 .תימצע הדימלל תויונמוימ חותיפל יעצמאכו
 םדקתהל םהל תרשפאמ תכרעמב הדובעה
 םימעפל יכ םא) םתלוכי יפל רמוחב תוריהמב
 (הנבה אללו ןורתפל הקינכט יוליג תובקעב
 תוחפה םידימלתה י"ע םיבכועמ תויהל אלו
 -ושחה תורטמה תחא תגשומ ךכבו - םיבוט
 תאלממ ,וז הניחבמ .תינדיחי הדימל לש תוב
 אלל ףקיהבו תובישח-בר דיקפת תכרעמה
 תיבב םיבוטה םידימלתב לופיטה יבגל םידקת
 לש יראה קלחה ,תאז תמועל .ידוסיה רפסה
 - םישלחהו םיינוניבה כ"דב - םידימלתה
 דבלב תיקלח תלעות הז לוגריתמ םיקיפמ
 .רתויב הטעומ תלעותה םידחא םירקמבו

 םידימלתה םיבר ,הנכותה תויתודידי-יא בקע
 תוביס בקע בשחמב םהיתובוגתב םיגושה
 ןונגסל אלא ןובשחב עדיל תורושק ןניאש
 רבתסמ .בשחמב שרדנה יפיצפסה הדובעה
 וא היצביטומ ומכ ,תוישוגיר תוביסל יכ םג
 שי ,דועו ימצע ןוחטיב רסוח ,הכומנ הדמתה
 ,לוגריתה תעב דמולה תוגהנתה לע בר טקפא
 יאל ךכבו םיעודי םיאשונב תואיגשל האיבמה
 תובקעב .לוגריתה תומרב םיאתמה ומודיק
 הנכותה י"ע םיבר םידימלת םיכרעומ ,ךכ
 םניא ,תיתימאה םתמרמ ךומנה עדי ילעבכ
 ןפואב בשחמב לוגריתה תומרב םימדוקמ
 םיאשונב לוגרית םילבקמ ךכ םושמו םיאתמ
 םהש םושמ לוגריתל םיקוקז םניא םהבש
 ןורפע תדובעב חכומש יפכ) םהב םיטלוש
 ןתואב יבקע רקחמ ךרענ אלש ףא לע .(ריינו
 ל"מס תכרעמב ןובשחב לוגרית יבגל תוטיש
 בקעש חינהל שי ,תורחא 6/1 תוכרעמבו
 ,1./6-ה תוכרעמ לכב הדובעב יקלחה ןוימדה
 םיאצמימהמ קלח תוחפל ןהיבגל םייקתמ
 .וללה

 ןיב רעפה רושיוג :םוכיס

 תואיצמהו תויפיצה

 ,םיבשחמ תונש 20-מ הלעמל רחאל םאה |
 רפסה תיבב בשחמ"ורקימ תונש 8 ללוכ
 הללוחתה םאה ?תולודגה תויפיצה ושמומ
 ,אל ןיידע םאו ?"ךוניחב "םיבשחמה תכפהמ"
 ?חתפב תדמוע איה םאה
 הפוצמה "ךוניחב בשחמה תכפהמ" תועמשמ
 םייוניש תסנכה - ינוציקה שוריפב התיה
 -ישב ,ונוגראו רפסה תיב הנבמב םיינכפהמ
 תינכתבו דומילה תועוצקמב ,הארוהה תוט
 שוריפה .םימייקה תועוצקמה לש םידומילה
 תא םיבשחמה תכפהמב האר ינוציק תוחפה
 בשחמה לש יביסנטניאהו חלצומה בולישה
 םידומילה תינכתב דומיל תועוצקמ ןווגימב
 תיב הנבמב םיינוציק םייוניש אלל ,תמייקה
 קפתסה ילמינימה שוריפהו ,הארוהבו רפסה
 תועוצקמב הדימלה לש יתועמשמ רופישב
 םלוא .תושלחה תויסולכואל דחוימב ,דוסיה
 םירקסו םירקחמ לש תובר תויודע שי ,םויכ
 -שחמה תכפהמ יכ תורומה ב"הראב וכרענש
 תויפיצה תומרמ תחא ףאב השחרתה אל םיב
 אלש ,רפס יתב אצמנב טעמכ ןיא .וללה
 -וניש םהב ושחרתה רשא ,יוסינ לש תרגסמב
 -רמ .םיבשחמה תסנכה תובקעב םיגילפמ םיי
 םיבשחמב םישמתשמ םניא רפסה יתב תיב
 הארוהה תא רכינ ןפואב תונשמה םיכרדב
 תוחפה שוריפה יבגל .םייתרוסמה הדימלהו
 לש יביסנטניאהו חלצומה בולישה - ינוציק
 יתבב םידומילה תינכתב בשחמב שומישה
 יכ םיבר םירקחמ ואצמ ,םויכ םהש יפכ רפס
 םהש םירמוא םירומש המ ןיב רכינ רעפ שי
 .השעמל עצובמש המו םיבשחמ םע םישוע
 םירומ לש ךומנ זוחא קר יכ אצמנ ,תואיצמב
 יכו םיבשחמ-ורקימב םישמתשמ םידימלתו
 ,םינש רתוי רפסה תיבב ויה םיבשחמהש לככ
 תועוצקמב הכימתמ רבע םהב שומישה
 םיבר םירומ .תונכית דומילל םיידומיל
 ילאירפירפ ןפואב םיבשחמב םישמתשמ
 םישוע ויהש םירבד תיישעל וא םתארוהל



 תוטיש תא םינשמ םניאו ,םיבשחמ אלל
 לש תילמינימה הרשמה וליפא .םתארוה
 הארוהה לש תיתטיש היצזילאודיבידניא
 תעדל תאז ,בשחמה תועצמאב תגשומ הניא
 .ב"הראב ורקסנש םירומ לש גציימ םגדימ
 ידומילה םודיקה לע בשחמה תעפשה יבגל
 םירקחמב) תובר תויודע ,דוסיה תועוצקמב
 -יק יכ תורומ (ץראב םירקחמב םגו ב"הראב
 םידימלתה תויסולכואל רקיעב םייק הז םוד
 - דחוימה ךוניחה ידימלתל םג ילואו) םיבוטה
 בורל אל ךא (ךכ לע םיירקחמ ןיכומיס יל ןיא
 .םישלחהו םיינוניבה - םידימלתה לש לודגה
 םינשב תעבומ וללה םיאצמימהמ האצותכ
 בולישמ הבר הבזכא ב"הראב תונורחאה
 שי .הדימלה רופישל רפסה יתבב םיבשחמ
 -פהמ" תחלצה יאל תוביסה תא הרואל חתנל
 -תהל םיכרד קודבלו ,הכ דע "םיבשחמה תכ
 תא ןוחבל שי ךכ םשל .תויעבה לע רבג

 קלחכ רפסה תיבל בשחמה תסנכה ךילהת
 םישודיח תסנכה לש ירוטסיהה ךילהתהמ
 םיכורכה םישודיח | דחוימבו | ,ךוניחב
 םיססובמ ויהש ךוניחב םישודיח .היגולונכטב
 ינרקמ ומכ ,השידח היגולונכט תסנכה לע
 םויה דע ב"הראב םיכוז ,תויפוקישו םיפקש
 וידרה תאז תמועל .ביצי ךא טעומ שומישל
 דאמ קזח ופחדנש ,םייכוניחה היזיבלטהו
 וליחתה ,םיקוושמהו םינרציה ידי דע המידק
 תובהלתה לש ץרפב (םיבשחמה ןיינעב ומכ)
 וללה םלוא .תולודג תויפיצו תווקתו הבר
 טעמכ םויכו תודחא םינש רחאל וררקתה
 -רופר לש רקחב .רפסה יתבב שומישב םניאו
 האמב ךוניחב (תויגולונכט אקוד ואל) תומ
 - ירקיעה אצמימה היה תונורחאה םינשה
 טקפא היה אל וללה תומרופרהמ תחא ףאלש
 -מיאש רפסה יתב רפסמ תניחבמ) יתועמשמ
 (יוסינה תפוקתל רבעמ) ךשמתמו (ותוא וצ
 ,ךכו .הארוהה תוטישו הרומה דיקפת יבגל
 התיהש המל המוד םויכ הארוהה תיברמ
 הרומהשכ תילטנורפ הארוה - הנש 1סס ינפל
 רקחמה .ירקיעה רמוחה ריבעמכ שמשמ
 ךוניחב םייונישה תיברמ יכ הארמ ירוטסיהה
 רבגומ ץמאמ הרומהמ ושרדש םושמ ולשכנ
 -רגו הדימלב יתועמשמ רופיש וארהש ילבמ
 .יונישל הרומה לש היומס תודגנתהל ךכב ומ
 -מתת המרופרש ידכ םייחרכה םיאנת ,ךכיפל
 םייונשמ תוענמיה - םה רפסה תיבב דס
 -תלעותו ,הרומה לש ודיקפתב םיינוציק
 תעקשה תשירד תניחבמ ההובג תולע-תמועל
 -כמש ירכ ,ךכל ףסונ .הרומה לש ץמאמו ןמז
 ךירצ אוה ,םירומ ידי לע ץמואי יגולונכט ריש
 הלעפהל הרומה ידיב האלמ הטילש תתל
 ומיאתהל ידכ - תויורשפא תבורמו השימג
 .םימייוסמה םיאנתלו תמייוסמה התיכל
 שומישל טושפו חונ תויהל ךירצ רישכמה

 לעב ןבומכו ,ותלעפהב ןמיהמו ןימז ,הרומל
 הארוהה תדובעל םורתיש ךכ ,יגוגדפ ךרע
 .תפטושה
 תוידומילה בשחמה תונכות תיברמ ,יתעדל
 םגו ב"הראב רפסה יתבב שומישב תואצמנה
 בקע .הלא תושירד לע תונוע ןניא םויכ ץראב
 תושרוד ןה ןתלעפה ןפואב תודיחא רסוח
 לכ ליעפהל דומלל ןמז שידקהל הרומהמ
 -סמה הדימב תושימג ןניא ,דרפנב ןהמ תחא
 תולעב תותיכל הטושפ המאתה רשפאל תקפ
 םידימלת לש היצביטומו תלוכי ,עקרב תונוש
 ןקלחבו ,םינוש הדובע תונונגס ילעב םירומלו
 תודמולה תובר םנמא .טטפגדמ תויקנ ןניא
 בר יגוגדפ ךרע תולעבכ תוארנהו תויתריציה
 וססוב אל ןחותיפו ןבוציע ללכ ךרדב םלוא
 -רוה ירמוח" תוליעי לש םירקחמ יאצמימ לע
 רקחמב הוולמ הניא הדשב ןתלעפהו "הא
 תדימ העודי אל ךכיפלו ,םידימתמ רופישבו
 "תויתדוקנ" ןתיברמ ,ךכל ףסונ .הדימלל ןכרע
 |  תינכתב ןבוליש תא הרומה לע תושקמ ךכבו
 -ייקה םיאנתב ימוימויה ןשומישבו םידומילה
 םניה תודמולה בצממ םיעורג ,םלוא .םימ
 יתבב םיבשחמ לש םימייקה הלעפהה יאנת
 -עות תגשה יתעדל םירשפאמ םניאש ,רפסה
 ינא .םידימלתה לש לודגה ללכל תידומיל תל
 -יכל דיחי הרומ לש היצאוטיסה יכ הנימאמ
 םידמול רשא ידוסי ס"יב ידימלת 30-40 תת
 תלעות איבהל הלוכי הניא םיבשחמ םע
 םיפתתשמה םידימלתה תיברמל תידומיל
 לש תויפצתב ךשוממה ינויסנ .וז היצאוטיסב
 יכ הרומ םיבשחמ םע םידמולה םידלי

 םיבשחמה תדבעמב דיחיה הרומה ,םימייקה

 .וז הרזע קפסל לוכי וניא
 -ורקימב שומישה הרומה לע השקמ דחוימב
 תונכות םע וא םיתשורמ םניאש םיבשחמ
 -רל וילע זא יכ ,הדימל לוהינ תוללוכ ןניאש
 -כט תויעבב לופיטל ,דימלת לכל טקסידל גוא
 לש ןוימו ןוחביאל ,'ודכו הנעטה לש תוינ
 םא .דועו דרפנב דמול לכל תתל שיש רמוחה
 -ישה ןמזש "תויתדוקנ" תודמולב םישמתשמ
 תקוסעתל גואדל שי - לבגומ ןהב שומ
 ינפל הדובעה תא םימייסמה םידימלתה
 םיבשחמ-ורקימהמ קלח ,ךכל ףסונ .םירחאה
 םילקלקתמו םינמיהמ םניא יפקיהה דויצה וא
 וליפא .תונמוזמ םיתיעל םיעקתנ םהש וא
 תדימל תא תולהנמה בשחמה תוכרעמב
 םידבוע התיכה ידימלת לכ רשאו םידימלתה
 בצמ - (ל"מסו ם"'אות ומכ) תינמז-וב ןהב
 תויעב תורסח ןיא ,הרומה תדובע לע לקמה
 תלעותה תא םיקיפמ םניא םיבר םידמולו
 ןאכ םג .תירשפאה תילמיטפואה תידומילה
 תויעבב תינמז-וב לפטל לוכי וניא הרומה
 אל .בשחמה םע הדובעה ןמזב םידמולה
 תוכרעמב םיאתהל הבוט ךרד ןיידע האצמנ
 רמוחל בשחמב לגרותמה רמוחה תא הלא
 שי .הרומה לע דיבכהל ילבמ התיכב דמלנה
 רדחל ץוחמ הרומה לע דאמ לודג סמוע םג
 תויעבב הבוט הרוצב לפטל ידכ ,בשחמה
 לוגריתה תובקעב תוררועתמה תוידומילה
 תוכרעמה יליעפמ ןיא ןאכ םג .בשחמב
 תוטיש תעיבק םשל םירקחמב םישמתשמ
 םילצנמ םניאו הלעפהלו ןונכתל תוילמיטפוא
 ידכ בשחמה תולוכי תא ילמיסקמ ןפואב
 .הרומה לע לקהל

 בשחמ לומ הבישיה םצע
 המיאתמ הדמול םע
 דאמ היהת וליפאו
 ,דמולל תיביטקרטא
 דימלתה אהי וליפאו
 הארנו ותדובעב זכורמ
 הניא ןיידע ,הנממ הנהנכ
 ןכא דימלתהש החיטבמ
 תלעות הז בצממ קיפמ
 יפכ תרחא וא תידומיל
 תרטמכ ןנכותמה
 .הדמולה

 -ימל שחרתתש ידכ םייחרכהה םיאנתה דחא
 -ימתמ דודיעו חוקיפ ,הרזע אוה הליעי הד
 ,םישלחהו םיינוניבה םידימלתל דחו -ב ,םיד
 תויודע שי ןכאו .בשחמב הדובעה ידכ ךות
 המרב וליפא ,םידימלתה תיברמ יכ תוירקחמ
 םמצע לא תחקל םילגוסמ םניא ,תינוכית-לע
 ,הפיחדל םיקוקזו םתדימלל תוירחאה תא
 םתדימל תעב םג תיעוצקמ הרזעלו הנווכהל
 רבדה ןוכנ ,ןכש לכ אל ,בשחמה תרזעב
 םיאנתב .רתוי תוכומנ ס"יב תומרב םידימלתל
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 ץומיא תייחדב יתוהמ לקשמ ולא תוביסל
 .תיטתיש הארוהל םירומה י"ע םיבשחמה
 םע הדובעב הרומה לע לפונה רתיה סמוע
 -קפסאב אטבתמ ,םויכ איהש יפכ םיבשחמה
 .הרומה תבוגת לש םינוש םיט
 ם"אות תכרעמ תלעפהב ןויסנה ,המגודל
 תוחוד תא םילצנמ םניא םירומה יכ הארמ
 לש ובצמ לע םיחוודמה םייעובשה בשחמה
 םירושקה םירטמרפ תונשל ידכ דימלת לכ
 תלבגה ,המר יוניש ומכ) תכרעמה תלעפהל
 ,לוגרית ילולסמ ,הבוגתל ןמז תפסות וא
 תונחבואמה תויעבב לפטל ידכ וא ,('ודכו
 תא רפשל תנמ לע תאז לכ - םידימלתה לצא
 .דדובה דימלתל תכרעמב הדובעה תמאתה
 תלעפהב רבטצהש ןויסנה הארמ ,המודב
 םיפידעמ םירומה תיברמ יכ ל"מס תכרעמ
 תא עבוק בשחמה וב "יטמוטוא לוגרית"
 -רית" ינפ לע דלי לכל לוגריתה תמרו יאשונ
 .תאז עבוק הרומה וב "םיאשונב לוג

 םירומהו הלעפהה ,הדמולה תויעבל ףסונ
 תובכעמה תופסונ תויעב שי ,ןאכ ולעוהש
 :רפסה תיבל םיבשחמ תסנכה דעב

 תכרעמ :תכרעמל םייוניש תסנכה תיעב
 םינוגראו דאמ בכרומ ןוגרא איה ךוניחה
 -ימעו "םיחישק" ,םיינרמש םעבטמ םה הלאכ
 הלאכ םינוגראב .םיינוציק םייוניש ינפב םיד
 תמרב ןה יונישל היומס תודגנתה תלעפומ
 ןהו ימוקמה ןוטלשה תמרב ןה ,תכרעמה
 .רפסה תיב תמרב

 תוינגורטההמ תועבונ הלא :הרמוח תויעב
 ,רפסה יתבב םיבשחמ לש תויליבטפמוקה יאו
 תונשייתהמו ,םיפוסמ לש קיפסמ אל רפסממ
 אל ביצקת יישק בקע .הרמוחה לש הריהמ
 רחא בוקעלו הרמוחה תא שדחל ןתינ
 םג .תוריהמה תויגולונכטה תויוחתפתהה
 השקמ תודמולה חותיפב המוצעה העקשהה
 -ורקימה ,ךכו .םיבשחמה תפלחה לע
 הלאמ דאמ םינוש רפסה יתבב םיבשחמ
 -ומוק .ישפוחה קושב שומישב םויכ םייוצמה
 םיטלושה םה גְקְקו6 11 תחפשמו ,64 רוד
 ףא לע ,ץראבו הדנקב ,ב"הראב רפסה יתבב
 64א-) .תיסחי ןטק ןורכיז םיגציימ םתויה
 םינש ינפל ושכרנש ךכ בקע .תאז .(ו:אא
 -ובע וחתופ תודמולו תונכות יפלא ,תוטעמ
 .םפילחהל ןתינ אלו ,םר

 ,דרוי הרמוחה ריחמ םנמא :ריחמ תוועב
 חותיפ ריחמ אוה רתויב רקיה םרוגה םלוא
 תוכרעה .הדובע רכש לע ססובמה הדמולה
 הדובעה תועש רפסמ תא תוביצמ תונוש
 םיגוגדפ ,ןכות יחמומ ,םייכוניח םיבצעמ לש)
 הדמול לש חותיפל םישורדה (םיתנכתמו

 תחא תבשחוממ דומיל תעשל תדעוימה

 -ייק תויתייעב .תועש 500-ל 50 ןיב עצוממב

 בשחממ הדמולה תוריבע-יא תביסמ םג תמ
 התואב שומישה תא תרקיימה ,והנשמל דחא
 .םינוש םיבשחמב הדמול

 -יטנאל םימרוג םיבשחמה :תויתרבח תויעב
 םידימלת ןיב רעפה תלדגהל - תוינויווש
 םינב ןיבו הובגו ךומנ ילכלכ-יתרבח עקרמ
 םינבל יכ םיארמ ב"הראב םירקס :תונבו
 שי הובג ילכלכ-יתרבח עקרמ םידימלתלו
 םהב םישמתשמ םה יכו תיבב םיבשחמ רתוי
 תונב רשאמ תונכיתל רתויו םיקחשמל תוחפ
 ףסונ .ךומנ ילכלכ-יתרבח עקרמ םידימלתו
 רפסה יתבב םיבשחמה םהב תועשב ,ךכל
 םידימלתה לש תישפוח הריחבל םידמוע
 -מתשמ ,(םידומילה ירחאו ינפל ,תוקספהב)
 הובג זוחא .תונבמ רתוי 3 יפ םינב םהב םיש
 -לל םירחוב תונב לש הזמ םינב לש הברהב
 -סובמה הלאכ וא תונכית לש םיסרוקב דומ
 -רוג הלא תועפות .בשחמב שומיש לע םיס
 ליבויש תויכוניחה תויונמדזהב רעפל תומ
 .דיתעב תויתקוסעת תויונמדזהב רעפל

 ,רומאכ :םידומילה תינכתב בולישב תויעב
 תודמולה בוליש דעב איה םויכ השיגה
 לש תועוצקמב תוחותפהו "תויתדוקנ"ה
 חלצומ םגד ןיא ןיידע םלוא םידומילה תינכת
 - לכשומ שומיש השענ וב ,הדשב לעופה
 תיגולוכיספ ,תיגוגדפ הניחבמ ןובנו ליעומ
 ןיידע ןיא ,ןכ ומכ .הזכ בולישב - תינוגראו
 .תאז תושעל ךיא לע תשבוגמ הירואית

 שומישהש םיפצמ :תורטמה תגשהב תויעב
 ,ןורכיזה ,הסיפתה ירשכ תא םדקי םיבשחמב
 ,דמולה לש הבישחה תויגטרטסיאו הטשפהה
 ןתינ יכ יריפמא ןפואב חכוה אל ןיידע םלוא
 הנקבו תיתועמשמ הרוצב הדימל ירשכ םדקל
 הדימלה ךלהמב ומכ ,ךכל ףסונ .בחרנ הדימ
 -טמ םתדימלב םיביצמ םידימלת ,תיתרוסמה
 תורטמל תודגונמ ףא םיתיעלו תונושה תור
 שמשת המגודכ .םידומילה תוינכת יבתוכ לש
 -יקח תוליעפ .הריקח תוליעפכ וגולה תארוה
 -וסמ המישמ הרקמ לכב איה התארוהו הר
 וגולב שומישב וגישה דימת אל ,ךכיפל .תכב
 .שארמ ובצוהש תורטמה תא רפסה יתבב
 תוחפ וניינעתה םידימלת יכ םיארמ םירקחמ
 רגתא רתוי ואצמו םייתבישחה םיכילהתב
 הדובעה םהל הנקמש הטילשה תשגרהב
 תוריהמבו תיפוסה האצותה תלבקב ,וגולב
 ןיב רעפל תפסונ המגוד .גצה לע התעפוה
 םידימלת יכ םיפצמ :איה תואיצמהו תויפיצה
 םינפואב םיגצומה םיגשומ רתוי בוט וניבי
 רבתסמ םלוא תינטלומיס הרוצב םינוש
 הליעי דימת הניא ,לשמל ,תיפרג הגצהש
 התוא םיניבמ םניא םיבר םידימלתש םושמ
 .השרפל םיעדוי םניאו

 ןיא ןיידע :תורשמה תגשה תכרעהב תויעב
 -ופיש דודמל ךיא - םינוירטירק ןיא - םיעדוי
 תא דודמל ךכבו ,ילאוטקלטניא רשוכב םיר
 תודעוימה תודמולה לש יבויחה טקפאה
 .דמולה ירשכ תא רפשל
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 יכ םינעוטה שי ,ליעל רומאה לכ רואל
 -רצל הרוקמב החתופש בשחמה תיגולונכט
 הניא םיילכלכו םייתיישעת ,םייגטרטסיא םיכ
 .ךוניחה תכרעמב ידיימ שומישל ןיידע הלשב
 תסנכהל םרג הליהקהו םירוהה לש ץחל
 תינמז-וב ךוניחה תכרעמ לכל םיבשחמה
 תושעל תילמיטפואה ךרדה יהמ קודבל ילבמ
 הנקב ליחתהל ךרוצ היה תאז םוקמב .תאז
 הלועפ ינפוא רקחמב תוהזלו לבגומ הדימ
 תגשהל תובוטה תודמולה המ ,םיילמיטפוא
 .'ודכו תויוצרה תורטמה

 ?דיתעה ןפוצ המ
 ןיידע "םיבשחמה תכפהמ"ש םיאבנתמה שי
 .בורקה דיתעב אל יכ םא ,ללוחתהל היושע
 -רוהה ילכל ךופהי יתיבה בשחמה יכ םיפצמ
 השעית הארוהה רקיעש ךכ ,ירקיעה הא
 יכ םיאבנתמ םירחא .רפסה תיב ילתכל ץוחמ
 -מי הדימלו הארוה יכרצל שמשמה בשחמה
 תוכרעיה ךירצי םלוא רפסה תיבב ןוכשל ךיש
 תויפיצל רבעמ םלוא .תילכתב השדח
 ויהי רפסה יתב יכ חינהל שי ,"הכפהמ"ל
 ושמשיש םיבר םיבשחמב דיתעב םידייוצמ
 לש ךלוהו לדג לטנש ,תונווגמ תויצקנופב
 ,ולוגריתו עדיה תרבעה לש רקיעב ,הארוהה
 תונדיחיה ךילהתש ,בשחמל הרומהמ רובעי
 לש םיירקיעה תורוקמהש ,רבגיו ךלי הארוהב
 הלדגה ותטילשב ויהי לוגריתו הדמול ,עדימ
 תודמולה ןווגימשו ,דימלתה לש תכלוהו
 םשוי .חפתיו לדגי בשחמ-תוכרדומ תולועפהו
 לעו םירשכ חותיפל תודמול לע שגד רתוי
 .םיישיא םילדבהל המאתה

 -ייב לארשי תנידמ תדעוצ הב ךרדה ,יתעדל
 איבת אל ךוניחה תכרעמב םיבשחמה םוש
 איהש תילמינימה תיזכרמה הרטמה תגשהל
 לש דוסיה תועוצקמב םיגשיהה תמר תאלעה
 תויסולכואה לש דחוימבו היסולכואה ללכ

 ימושיי לש תורחא תורטמ םג .תושלחה
 רשוכה םודיק ומכ ךטיחב בשחמה
 -רוהה ינפ שודיחו דמולה לש ילאוטקלטניאה
 לבקנ םא .יתועמשמ ףקיהב הנגשות אל הא
 ואבוהש ב"הראב םירקחממ תויודעה תא
 -חאה ןמזה לש תופסונ תובר דוע שיו) ליעל
 ךוניחב םיבשחמב שומישה ןיאו תויהו ,(ןור
 -אבש הזמ יתועמשמ ןפואב הנוש לארשיב
 ןאכ תואצותהש ןימאהל הביס ןיא ,ב"הר
 תואצותהמ תרכינ הדימב תונוש הנייהת
 .בייהראמ םויכ תוחוודמה תורדועמ יתלבה
 -ימלתה ללכ תרשכה לש הרטמה קרש ןכתיי
 תשיכר י"ע ,ידיתעה יגולונכטה ןדיעל םיד
 םיימושיי םילכבו בשחמב שומישה תויונמוימ
 -ובק שי ,ןבומכ .הקלחב ונלצא גשות ,םידחא
 בשחמב שומישה םהיבגל רשא םידימלת תוצ
 םה הלא .הבורמ תלעות איבי רפסה תיבב
 םיבוטה םידימלתהו דחוימה ךוניחה ידימלת
 םיחקולהו הדימלל ההובג היצביטומ ילעב -
 -חמב םישומיש םג שי .םתדימל לע תוירחא
 י"ע ץומיאל רתוי םילודג םייוכיס םע בש
 -טקלאה חול"ה - הדימלה רופישלו הרומה



 תויצלומיסו תובשחוממה תודבעמה ,"ינור
 -ורתל תוירקחמ תויודע ןיא יכ םא - תורחא
 .ךכל ןתמ

 תלעפה תא רתלאל קיספהל שיש קיסהל ןיא
 -מהש הנימאמ ינא .רפסה יתבב םיבשחמה
 הדימלל המוצע תלעות איבהל לוכי בשח
 בולישו ויתולוכיב ןובנ שומיש לש םיאנתב
 תיביסמ הלעפה םע דחי ,ותלעפה לש ןוכנ
 רמאנה לכמ דומלל שי .ישונא רזע חוב לש
 תגשה םשל טוקנל שיש םידעצה לע ליעל
 -סמ תא השעמל ליעפהל יחרכהו ,וז הרטמ
 ךוניחה בושחימ תא ועבקש תודעווה תונק
 .ימואל טקייורפכ

 לע ,העיצמ ינאש םידחא םיחנמ םיווק ןלהל
 טקפאה רופיש תרטמל ,הכ דע רומאה סיסב
 :הארוהב בשחמה ימושיי לש

 ילעב ,םיבוטה םידימלתל רשפאל שי =
 םע יאמצע ןפואב דובעל ,הדימלל היצביטומ
 -מינימ הרזע ןתמב תודמולה םע וא תונכותה
 י"ע תויביסנטניא הכימתו הרזע תתלו תיל
 תעב םישלחהו םיינוניבה םידימלתל םירומה
 חוכ סייגל יחרכה .התיכבו בשחמב הדובעה
 -זעל (םירנויסנפ ,הארוה ירזוע ,םירוה) רזע
 הדובעה תעב םהילע חוקיפלו םידימלתל הר
 .בשחמב
 הדובעה תא ןנכתלו תונכותה תא בצעל שי *
 הטושפ ,החונ היהתש ךכ םיבשחמה םע
 לש םומיסקמ ונממ ריסתו הרומל הלקו
 .תוילהנימ תויצקנופ
 תיבב םיבשחמה םושיי תא ליעפהל שי *
 ,ךכב החמתמה ינוציח ףוג תכימתב רפסה
 -עפהה לש םיטקפסאה לכ לע יארחא היהיש
 עצובמו חתפתמ הז ןוויכ) תירפס תיבה הל
 .(ץראב םויכ
 היאר ךותמ תונכותו תודמול חתפל שי *
 ,םידומילה תינכת לשו תכרעמה לש תללוכ
 ילרגטניא ןפואב בשחמב הדובעה תא בלשלו
 .םידומילה תינכת לש תועוצקמה תארוהב
 בוציע לש םיטקפסאה לכ תא ססבל שי *
 תלעפה ןפוא לשו ,תודמולו תונכות חותיפו
 םירקחממ עודיה לע רפסה יתבב םיבשחמה
 תא ףטוש ןפואב "קזחתל" שיו ,םימדוק
 לש הלעפהה ינפוא תא רפשלו תודמולה
 ףטוש רקחמ סיסב לע רפסה תיבב בשחמה
 .הדשב םידימלת יעוציב לש

 ונייאורש םיאבה ךוניחה ישנאל הנותנ יתדות
 :הז רמאמ תנכה ךרוצל
 -נריב החונמ ,רדנסכלא דג ,ןייטשלוא תילע
 ,ןועבג טפשוהי ,רב לאומש ,ןימינב תירונ ,םיוב
 ,ימלשורי לכימ ,ןח דוד ,סיוייד ןד ,לאינג ירוא
 דוד ,ךרבמ הרימז ,ןוריל ירוא ,ןהכ השמ
 ףסוי ,ןומולס לאירבג ,סאימחנ יפר ,רסודוימ
 ,ןילריצ הבוט ,סבצ ןועדג ,דלפ דעלא ,רינש
 .ץרוש הבהז ,איגש הנליא ,בירק בקעי
 התמורת לע ץיבורוה לעיל יתרקוה הנותנ ןכ
 .תונויארה לש יראה קלחה תכירעב

 -חמה לצא לבקל ןתינ תיפרגוילביב המישר :הרעה
 .תרב

 תוכרעמו תויליע-לע תופש
 הארוהל תונובנ

 ןוינכט ,םיעדמה תארוהל הקלחמה ,ןוא-רב דוהא ר"ד

 "ךוניחב םיבשחמ" הביטח הרינ לש רמאמל הבוגת

 -וחת "ךוניחב םיבשחמ" אשונב םיללוכה שי
 םיחותינל שומיש ,ךוניחה להנימ :ןוגכ םימ
 חולכ בשחמה ,םינחבמ לש םייטסיטטס

 שומיש ימוחתל ףתושמה .'ודכו ,ינורטקלא

 יכוניחה ךילהתל םייתוהמ םניאש אוה ולא
 םיכייש םניהש תורמל ,הדימלה םודיק לש
 -בעמה .ךוניחה תכרעמל תיתכרעמ הניחבמ
 ןוינכטב (לימ) הרימלהו עדיה יעדמל הד
 םילדומ תרדגהל םינש רפסמ רבכ תלעופ
 תיינבלו בשחמ ךוויתב הדימלל םייטרואית
 הסיפתה .םתקידבל םייבושיח םילדומ
 הניה יכוניחה ךילהתה תוהמש הניה החנמה
 -גומ הדימלה .דמולה לש הדימלה תללסה
 דמולה לש יביטינגוקה גוצייב יונישכ תרד
 וניה הארוהל יתוהמה .תוסנתהמ האצותכ
 םלועהו דמלנה עדיה םלוע ןיב ךוויתה
 תירקיעה הלאשה .דמולה לש יביטינגוקה
 םייוריג קפסל בשחמה לש וחוכ המ הניא
 ךוותה ןכוס לש וחוכ המ אלא ,דימלתל
 לש שדחמ הינבהו העמטה תריציל ולצנל
 .דמולה לש תויביטינגוקה תומיכסה
 :הלועפ ינוויכ 3 וטקננ ךכ םשל

 יעדמ תארוהל תויליע-לע תופשב שומיש .א
 תיצחמ תעכ תבתכנ לימ תדבעמב - בשחמה
 -יחי 4-ו 2 ףקיהב השדחה םידומילה תינכת
 תלעפומה ,הנושארה דומילה תדיחיב .תוד

 תולצונמ ,תייוסינ הרוצב רפסה יתבב הנשה
 דסמ ,ינורטקלאה ןוילגה תפש לש ןהיתונוכת
 דוסי יגשומ תארוהל תיפרג הפשו םינותנ
 תויעב ןורתפל םג ומכ ,בשחמה יעדמב
 -יחיה םג .הרבחהו עבטה יעדמ ,הקיטמיתמב
 ינבמ) הדבעמב הנחתופתש תואבה תוד
 ובתכיי (םיטקיבוא ךרדומ תונכית ,םינותנ
 .חתופש ךוויתה לדומ פ"ע

 ולא תוכרעמב - הארוהל תונובנ תוכרעמ .ב
 "הנובת"ה רשאכ ,בשחמה י"ע ךוויתה השענ
 רשפאמה דימלת לדומ תריצימ תעבונ
 הימדקאה ,מ"למ תכימתב .תויביטפדא
 תימואלה הצעומהו םיעדמל תימואלה
 תארוהל תונובנ תוכרעמ תוחתופמ ,פ"ומל
 -טרטסא ןונכתו תויליע-לע תופש ,תורבתסה
 בלושמ עדי גוצייב שומיש השענ .יג
 לדומ לש הנוכמ תדימלו (לפרועמ-ילובמיס)
 .החותפ הביבסב ותדובע ךותמ דימלתה

 -בתסה תארוה לדומ חתופ - דחוימ ךוניח .ג
 חתופמ תעכו חופיט תנועט היסולכואל תור
 ,קתונמ רעונל עדימ לוהינ תארוהל לדומ
 תלבוקמה השגדהל דוגינב .טניו'גה תכימתב
 -דומ ,םייתוישיאו םיינויצביטומ םיטביה לש
 -וותמ הביבס תריצי וז םידומיל תינכתב תשג
 .תיגשומ המרב תכ
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 לארשיב םינותנ תרושקת

 ":קזב'' תרבח ןוירוטקריד ר"וי ,רטסלא םרוי

 -מה תמקה זאמ ופלחש םירושעה העבראב
 תוקיחרמ תויוחתפתה ולח ,םויה דעו הניד
 -תבו םינותנה דוביעו בושחימה םוחתב תכל
 -ושקת יתורישו היצקינומוקלטה תיתשת םוח
 וז הפוקת קלחל ,יתעדל ,ןתינ .םינותנ תר
 תא אקוד םיפפוח םניאש) םינדיע העבראל
 תדימ י"ע םינייפואמה (ופלחש םירושעה
 הלא תויגולונכטב תויוחתפתהה לש בולישה
 .ןהיבצקו
 עצמא דע שחרתה םינותנה דוביע םוחתב
 תוכרעממ יתגרדה רבעמ 607ה תונש
 .םיינורטקלא םיבשחמל תונוש תוילנויצנבנוק
 לע תע התוא הנעשנ היצקינומוקלטה תיתשת
 תונוש םוכחית תוגרדב תויגולנא תוכרעמ
 יתורישל ,ןופלט תוחישל ףסונ ,השמישו
 .סקלט
 םינצינה ועיפוה 607-ה תונש עצמאב קר
 1967 תנשב .םינותנ תרושקת לש םינושארה
 שמישש ,ןושארה םדומה לארשיב לעפוה
 ,דואב 2400 לש תוריהמב םינמיס תרבעהל
 .תובוחרב תואלקחל הטלוקפהו א"ת ןיב
 תטיסרבינוא ןיב המוד וק לעפוה 1968 תנשב
 יוק לש רתוי הפנע תשר .הפיחו ביבא"לת
 תנשב ם"רממ י"ע המקוה םינותנ תרושקת
 תוריהמב םיוק תורשע המכ התנמ איה ,8
 דרשמ י"ע וקפוס רשא ,דואב 200 לש
 .תרושקתה
 תרבעה וק) ן"הקה לעפוה 197ו תנשב
 -ועתה הדש ןיב ןושארה ימואלניבה (םינותנ
 לש בצקב - ןודנולב 611/א זכרמל דול הפ
 .דואב 0
 ,80-ה תונש תישאר דע ,70-ה תונש ךשמהב
 םיבשחמ לש ידמל תבחרנ הרידח הלח
 ליבקמב .קשמה ימוחת לכב םיינורטקלא
 ןווגימב םינותנ תרבעהל םיוק תואמ ונקתוה
 9,600 דע דואב 200 ןיב ללכ ךרדב) תויוריהמ
 םידחוימ םידדוב םירקמב ךא ,הינשב תויביס
 רזגמב .(הינשב תויביס 40,800 לש בצקב םג
 תורישל םיפוסמ תע התוא ולעפוה יאקנבה
 -צמאב השענ םרושיקש ,תוחוקל י"ע ימצע
 תרבעהל םי"נלנו םימיאתמ םימדומ תוע
 תנידמב ולעפ 1982 תנש תישארב .םינותנ
 .םי"נהק 2,000-כ לארשי
 תשר לארשיב הנקתוה 1982 תנש ךלהמב
 -רשי םשה הל ןתינש - וז תשר .תונמ גותימ
 א.25 ןקתב םיעובק םירושיקב תכמות - תנא
 ן"לנ וק תועצמאב תכרעמל רבוחמ יונמה)
 הסינכ ספות אוה ,בורקה תנארשי תמוצל
 (תינוויכ-וד העונת ריבעהל תורשפא ול שיו
 -רשי .(ינורכניסא דויצל) גויחב םירושיקב וא
 תרבעהל גתוממ תורישכ תשמשמ תנא
 .תונמב םינותנ
 -ולכש וז תשרל וסנכוה המויק תונש 5 ךשמב
 איהו השיג תודוקנ ופסונ .םיבר םירופישו םיל

 ץראב םינוש עדימ ירגאמ לא רשק תרשפאמ
 -ימ תותשר 40-כל הרושק תנארשי .ל"וחבו
 ויה 1987 תנש ףוסב .לבת יבחרב תונמ גות
 -חרב םיליעפ םייונמ 1,400-כ תנארשי תשרל
 ידכל העיגה הב העונתה תומכו הנידמה יב
 .שדוחב םיטנמגס יפלא 0
 תרושקת תשר תויה אוה הז ןדיע ןייפאמה
 -ידחל ליבקמב תאז .בשחמ-תרקובמ םינותנה
 תיתשתל תילטיגידה | היגולונכטה תר
 גותימה תוכרעמ תבסהו ,היצקינומוקלטה
 -ולנאה היגולונכטה ןמ תרוסמתה תוכרעמו
 היגולונכטה לא תנשייתמו תכלוהה תיג
 .השידחה תילטיגידה
 םינותנ תרבעה יוק ופסונ תחא הנועבו תעב
 תרבעה תעצובמ םתועצמאב ,םיבר (םי"נהק)
 עיגה 1987 ףוסבו ,םימדומ תרזעב םינותנ
 .8,000-כל הלא לש םרפסמ
 -יש "קזב" תרבח המיקה 1987 תנש יהלשב
 תוריש .םדקתמו שדח םינותנ תרושקת תור
 ןיעמ השעמל וניה ,תנרפיס הנוכמה ,הז
 תרושקתה תיתשת ךותב "תיטרפ תשר"
 תתל רקיעב דעונ אוה .תירוביצה תיתרפסה
 ,םילודג םינוגרא לש םייפיצפס םיכרצל הנעמ
 תרבעה יוק לש תיסחי הלודג תומכל םיקוקזה
 .םיהובג םיבצקבו תיצרא הסירפב ,םינותנ
 תיתשת לש היתונוכת תא לצנמ תורישה
 -חרב תשרפנו תכלוהה תיתרפסה תרושקתה
 -ועמה םינכרצל רומאכ רשפאמו ,הנידמה יב
 תרבעה יוקב שומיש ךכל םיקוקזהו םינינ

 לש םיבצקב ,ההובג תוכיא ילעב ,םינותנ
 .ש"סק 4

 תרושקת יתוריש םיעצומ וב ,הז שדח ןדיע
 יזכרמ ןיב םיללכושמו םימדקתמ םינותנ
 םיבשחמ וא/ו םיפוסמ ןיב ןכו ,םינוש בשחמ
 -ואמ ,םייזכרמ םיבשחמ ןיבל םינווגמ םיישיא
 .םיבשחמו תרושקת יכרעמ ןיבש בולישב ןייפ
 -שרב תועייתסמ תונושה םיבשחמה תוכרעמ
 דוביע תולועפ עוציב ךרוצל תרושקתה תות
 תיתשת וליאו ,תורזובמו תוזכורמ םינותנ
 תססובמ הלא םיכרצל תשמשמה תרושקתה
 -רגטניאה .םיבשחוממ םיטנמלא לע הלוכ-לכ
 אופיא איה תרושקתהו בושחימה ןיב היצ
 .תטלחומ התע
 םישודיחה םושיי לע תדקוש "קזב" תרבח
 איהש היצקינומוקלטה תיתשתב םייגולונכטה
 תויורשפא חותיפו ,הנידמב הילע תדקפומ
 -ושה םישמתשמה תלעותל תונווגמ שומיש
 -והל "קזב" תרבח תדתעתמ וז תרגסמב .םינ
 תודוקנ תנארשי תשרל ,בורקה ןמזב ,ףיס
 לקהל תנמ לע ,תופסונ (4606%% קסוחופ) השיג
 ;רתאו רתא לכב תשרל םייונמ רושיק לע
 רושיק ;(1/4א15) השיג תרקבל השדח הנכות
 -וטורפ יפל תואיגש ןוקית ךות םימדומב גויחב
 םילוקוטורפ תרמה ךרעמ תבחרה ;אואפ לוק
 םישמתשמה תוחוקל רושיג רשפאל תנמ לע
 תויורשפא ;תחא תשרב םינוש דויצ יגוסב
 -לטה ,סקלטה תשרל תנארשי ייונמ רושיק
 .דועו ,סקטואידיוהו סקט

 תוחוקלל בורקב עיצהל תדמוע "קזב" תרבח
 םיימואלניב תרושקת יוק ךכב םינינועמה
 תרושקת תויגולונכטב םג םיהובג םיבצקב
 .תומדקתמ םיניוול

 .!808-ה ןדיע לש וחתפב התע םידמוע ונא
 היגולונכט לש יתגרדה םושייל תכרענ "קזב"
 ,ץראב םיוסמ רוזיאב ,ינויסנ ןפואב הליחת ,וז
 לע ,םישומישהו השירפה תבחרה וכשמהבו
 .רבטציש ןויסנה יחקל ךמס

 הנש םירשעכ ינפל דעש ,תרושקתו בושחימ
 ועיס ,רשק לכ אללו תיאמצע וחתפתה
 םיבלתשמ ,םדוקה רושעב תירדה ועייתסהו
 ךופהל םירומאו ,יחכונה רושעב הזב הז
 -רל דימעתש תפתושמ היגולונכטל השעמל
 יתוריש ,םינושה קשמה ימרוגו רוביצה תוש
 תרבח .םימכחותמו םיללכושמ בושקית
 תרושקתה לש ימואלה ליבומה איהש ,"קזב"
 םג שמשל תכרענ ,(שגזזוטז) אשונה התויהב
 המדיקה | אשונ-ץולחכ ימואל | ליבומ
 ןברדמו םדקמ ,ץיאמה ץולח .תיגולונכטה
 תושדח תויצקילפא לש ןמושייו ןחותיפ
 "מו םירגתא ביצמה ץולח ;בושקיתה ימוחתב
 ןיב בלתשהל תימוקמה הישעתל עייס
 ,דויצ רוצייב לבת תונידמבש תומדקתמה
 -כחותמ תויצקילפא םושייבו הנכות חותיפב
 .םינכרצה רוביצ ללכו קשמה תלעותל ,תומ
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 םיטפשמה דרשמב ןוכימל 'חמה להנמ ,לדנב םחנמ

 םיטפשמה דרשמ תלהנהל שגות ,הלא םימיב
 תונורקעל םאתהב תיתנש-בר בושחימ תינכת
 :םה הירקיעו הלהנהה הבציעש
 תובשחוממה תוכרעמה בוציעו בוציי -

 דויצה תודיחאל הריתח ךות ,דרשמב
 .הנכותה ילכו

 -וכז יאשונו םייטפשמ עדימ ירגאמ תמקה -
 -פשמה רוביצל ההובג תושיגנ תמרב תוי
 .בחרה רוביצלו םינט

 .תוינדי תוילהנימ תוכרעמ חותיפ ךשמה -

 "פשמה דרשמ השע תיתועמשמ ךרד תרבכ
 רשאב בושחימה אשונב ןורחאה רושעב םיט
 בשחמהש ,רודמו הקלחמ ,ףגא םויכ ןיא
 שמשמו וילא רדח אל תרחא וא וזכ המצועב
 תסירפ םישרת האר) .יסיסב הדובע ילכ
 .(םיטפשמה דרשמב בושחימה

 םימושיי ריתע דרשמ

 תויוצמה תויבושחימה תויצקילפאה יוביר
 םידרשמה ןיב והודימעה םיטפשמה דרשמב
 .הנידמב בושחימה יריתע
 םושייל "חונ םילקא" םיטפשמה דרשמב
 ברקב בושחימל תועדומה ,ןכש בושחימה
 ימוחת לכמו תומרה לכמ םידבועה רוביצ
 הרציש העפות ,הפיקמו ההובג הדובעה
 -בגו הכלהש "בושחימל שוקיב" לש הקימניד
 .םינשה ךשמב הר
 ילבקמ תא םעפ אל הצליא ףא ,וז הקימניד
 -הל "הרשה" תושירדל תונעיהל תוטלחהה
 ודמע אל םהשכ םג ,םיימוקמ תונורתפ ביצ
 .תיתכרעמ ללכ הסיפת לש ףורצ ןחבמב
 םייקה תיבושחימה תוליעפה ףקיה ,ןכא
 ,ומצע ינפב םישרמו בחר םיטפשמה דרשמב
 יבאשמבו ביצקתב םיתעה יצוליא תורמל
 הרמוחהו םימייקה םימושייה ,םרב .שונא
 ,ןמז הזמ םיכייש םילעופ םה התועצמאבש
 תיבושחימה היגולונכטה לש םדוקה רודל
 -ירדל ונעיש תנמ-לע שדחתהל םיבייח םהו
 .פס-ה תונש לש םיכרצלו םישמתשמה תוש
 "פשמה דרשמב בושחימה םוחתב תוליעפה
 .הנורחאה הנשב הפונת הנשמ הלביק ,םיט
 רדס שארב הדימעה רשמה תלהנה
 ךותמ ,בושחימה יאשונ תא היתויומידק
 תרבגהל הבורע םהב קרש העידיו הרכה
 רופישלו תולעייתהל ,דרשמה תוקופת
 הנידמה יחרזאל םיתורישה ןתמב יתועמשמ
 .םתקמעהו
 הלאו םימייקה םימושייה תיברמ ,ןכש
 "םהירצות" ,ךוראהו רצקה חווטב ומשוייש
 םהיתויוכז תא דימתלו תידיימ חיטבהל םיאב
 ,ןיעקרקמב) אסיג דחמ ,הנידמה יחרזא לש
 תאו (דועו רחסמ ינמיסו םיטנטפב ,תורבחב

 ךדיאמ ,טפשמה תפיכאו הקיקחה יאשונ

 .אסיג

 םידעו
 :םיטפשמה דרשמ לש בושחימה ידעי
 םתחיתפו םייזכרמ עדימ ירגאמ תמקה *

 .רוביצה ןויעל
 .חרזאל תורישה רופיש
 .הדובעב תוליעי

 -ימאב קוידו רמוחה תומלש לע הדפקה *
 .םינותנה תונ

 תוקלחמו יפגא לכב בושחימה תעמטה <*
 תיברמ תרבעה ךות םיטפשמה דרשמ
 .בשחמה לא "ריינה" ןמ הדובעה

 בושחימה יאשונ לכב דיחאו יזכרמ לופיט +*
 .םיטפשמה דרשמב

 עדימהו קיתה
 -פשמה דרשמ תא תנייפאמה הדובעה תדיחי
 ,ואולמו םלוע ליכמה "דדובה קיתה" איה םיט
 הניחבמ ןה ,שיגר עדימ לש הרידא הסמ
 .תילכלכ הניחבמ ןהו תישונא
 הליחתמ םיטפשמה דרשמב תוליעפ לכ
 ותרימש ,עדימה קוית :בייחמה ,קית תחיתפב
 -חיא ,בקעמ ,םינש תורשע ךרואל ותחטבאו
 -רמבו ידיימו ןימז רותיא ,עדימ תפילשו רוז
 ןייעל הנידמה יחרזאל תושיגנ םירקמה תיב
 ,ןיעקרקמ רדסהו םושיר) תע לכב עדימב
 עדימ ירגאמ ,רחסמ ינמיסו םיטנטפ ,תורבח
 ןייעל דדובה חרזאל תורשפא ןתמ ןכו (דועו
 -שמב) אוה ויתויוכזל סחייתמה עדימ לבקלו
 -משה תצעומבו ןובשח-יאור תצעומב ,טפ
 םיסכנה סנוכו יללכה סופורטופאב ,םיא
 .(דועו יטפשמה עויסב ,ימשרה
 -חיא אלל ןכתיי אל םימושיר ינוילימב לופיט
 תועצמאב םלועפיתו תויטנגמ תוידמב םנוס
 .בשחמה
 ןימזו ןימא ,ליעי ,תואנ לופיט רשפאל ידכ
 טקפסאה תא חיטבהל ,"דדובה קית"ב
 עדימ ירגאמב ליבקמב ךרוצ שי ,יטפשמה
 תויחנה ,תונקת ,רזע יקוחו םיקוח ;םייטפשמ
 -יבתכ ,ןיד יקספ ,הלשממל יטפשמה ץעויה
 -צמאב םרוזחיא ךרוצל ,דועו תעד תווח ,תע
 .םישידח םייגולונכט םיע

 בושחימה תסיפת

 ביתכמ םיטפשמה דרשמ לש ינוגראה הנבמה
 .לוהינהו בושחימה תסיפת תא הרואכל
 לש ינוגראה הנבמה לש ירקיעה ןייפאמה
 דוקדוקבש אוה (ו םישרת האר) דרשמה
 -הנה ךוותבשכ תישארה הלהנהה תכרעמה
 תוכשל הלהנה לכלו תוקלחמ/םיפגא לש תול

 ןופצהמ) ץראה יבחרב תיפרגואיג תוסורפה |
 .(עבש-ראב - םורדה דע .תרצנ-
 תדוקנ תא הווהמ ינוגראה הנבמה ,רומאכ
 ,ררשמה לש בושחימה תסיפתל אצומה
 -חימ תמצוע ילעב םייזכרמ םיבשחמ ,איהש
 לועפית לע ונעיש ,תולהנהה יזכרמב בוש
 -שמה תויצקנופ לע ,םיימנידה עדימה ירגאמ
 םיבשחמ .םילילמתה דוביעו בשחוממה דר
 -שלב םיבשחמ-ורקימ-רפוס וא/ו םייתקלחמ
 תונווקמ תוכרעמ לועפיתל הנעמ ונתיש ,תוכ
 יקלח תריזגב זכרמל תורושקה תויאמצע וא
 .םינותנו םיצבק
 הדובע תונחת ובצוי הצקה ישמתשמ לצא
 תולטמ עוציבל ,םיבשחמ ורקימ - תומכח
 -ובע םיפוקש עדימה ירגאמ רשאכ ,תופטוש
 יתקלחמה בשחמב םינסחואמ םהש ןיב ,םר
 ,אסיג דחמ ,דויצה רוזיב ,רמולכ .יזכרמה וא
 םייטפשמו םיילהנימ עדימ ירגאמ לועפיתו
 אשונל םאתהב לכה) םירזובמ וא/ו םייזכרמ
 .אסיג ךדיאמ ,(יפיצפסה
 םירזגנ היתונורקעש ,בושחימה תסיפת
 -רושקת תיתשתב תנתומ ,ינוגראה הנבמהמ
 רשק לכ ןיאש תורמל ,ןכש .תיצרא תית
 תוכרעמה תיברמ ןיב יתוהמו ילנויצקנופ
 ךרוצ ןיא רמולכ ,דרשמה דקפומ םהילע
 ןץיב ההובג המרב (היצרגטניא) בולישב
 תטומ תויהל תבייח ,ירה ,םינושה םירגאמה
 םג ,תולהנהה לע חוקיפו הרקב ,הטילש
 -ורפה תוכשלב ויהי םינותנהו תוליעפהשכ
 .ץראב תוס
 הווהמ ,רומאכ ,תיתלשממה תרושקתה תשר
 .הז ינויח אשונב ןורתפו ךרד תצירפ
 תחוורה תיבושחימה הסיפתל ףסונ ןייפאמ
 ברימש ,הדבועב ץוענ םיטפשמה דרשמב
 -ייפואמ ,תורדגומ םויכ תולהונמה תוכרעמה
 סיסב םהש תונקתבו םיקוחב תונגועמו תונ
 .תובשחוממה תוכרעמה תוליעפל ירקיע
 הירלקפסא תווהל תובייח ,אופיא ,תוכרעמה
 המגמ ןהיתוקופתלש תונקתהו םיקוחה לש
 תונווגמה ויתויוכז לע תדמתמ הרימש ,תחא
 .חרזאה לש

 םיטפשמה דרשמ - תוכרעמ יסופיט

 דרשמ לש תיבושחימה הסיפתה דוסיב
 לש סופיט יבא ינש תוהזל ןתינ םיטפשמה
 :תוכרעמ

 תויזכרמ-תוכרעמ .א
 סיסב יבג לע הנלעפותש תויזכרמ תוכרעמ
 וב םינותנה זוכיר ןורקע רשאכ ,דחא םינותנ
 רטמרפל סחייתהל ילבמ) יעמשמ-דח אוה
 (דועו עדימה תוחיטב ,םיבאשמב ןוכסח לש
 דואמ הבחר אהת וב שומישה תצופת וליאו
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 לש םיינוציחו םיימינפ םירוביצל הנימזו

 .םישמתשמ
 :ןניה תויזכרמה תוכרעמה
 יטפשמ עדימ רגאמ <
 תורבחה םשר רגאמ <
 :תויפסכ תוכרעמ <

 סנוכהו יללכה סופורטופאה ףגא -

 ימשרה
 םינוירטונ תורגא -
 םירקוחו םירמוש תורגא -
 םיאמש תורגא -
 ןובשח-יאור תורגא -

 תוילהנימ תוכרעמ =

 :הניחב יאשרנ
 םיאמש תוניחב ,ןובשח-יאור תוניחב -
 םיטנטפ רגאמ

 רחסמ ינמיס רגאמ =
 תונינח רגאמ <

 רזובמ אשונ תוכרעמ .ב
 דזובמ עדימ ירגאמ) רזובמ אשונ תוכרעמ
 ,הלשמ םינותנ סיסב הכשל לכל רשאכ ,(םיר
 החתופש תחא תימושיי הנכות תחת לעופה
 -רפוס וא/ו יתקלחמ בשחמ ג"ע אשונל
 -הנהל תופופכה תוכשלה לכ .בשחמ=-ורקימ
 התוערל תחא תורבוחמ תיזכרמה הל
 קלח הלהנהה וא/ו יזכרמ בשחמ הלהנהבשכ
 -קלחמ בשחמ הל ףאו ,יתרושקתה ךרעמהמ
 .רבגותמ ית
 (ובאט) ןיעקרקמה רדסהו םושיר ףגא <
 (ןיידע הקידבב) ןיעקרקמ תמוש ףגא *
 ימשרה סנוכהו יללכה סופורטופאה ףגא <

 תוילהנימ תוכרעמ -
 יטפשמ עויסל הקלחמה <
 זוחמה תויוטילקרפו הנידמה תוטילקרפ <

 תורבחה םשר לצא ךרדה תליחת
 םיטפשמה דרשמב תבשחוממה תוליעפה
 ,607ה תונש ףוסב תורבחה םשר ףגאב הלחה
 .בקונמה סיטרכה תועצמאב תורגא אשונב
 בצוה 1987-ב ,םינש לבוי תיצחמ ירחא ,םויכ
 לש ןוסחיא חפנ םע א0ַ1168/ גא 1[ בשחמ
 -בחה םשרל רשפאמה ,ינוציח ןורכז 008
 לש הבחרה תשקה אולמ תא עצבל תור
 תושדח תויטפשמ תודבוע תריצי ;ויתולועפ
 .תויבמופה ןורקיע שומימו
 תדובע יאשונ לש יתיצמת ןויפיאו חותינ
 תיברמ תא הנמאנ םיפקשמ ,תורבחה םשר
 -פשמה דרשמב םילעופה םיפסונה םימושייה
 .ךשמהב ונייוצישו םיט
 :תורבחה םשר לש תוליעפה ירקיע
 .השדח הרבח תטילקו םושיר *
 .םנוכדעו םידובעיש םושיר =
 .תיתנש הרגאו תורגא תיבג =
 -פשמ ףקות ןתמ) הטלחה םושירו הניחב <

 .(יט
 .ןוצרמ תורבח קוריפב לופיט
 .ןוה תלדגה םושירו הניחב
 .תויטפשמ תושקבב טפשמ-יתבל תובוגת
 תורבחה ידי-לע םישגומה םיכמסמ תניחב
 .םתטילקו

 תקידב ,םיכמסמב ןויע - להקל תוריש <
 -במופה ןורקע) דועו םיקתעהל תושקב
 .(תוי

 ם"למ תרבח תועצמאב חתופש הז םושיי

 יזכרמה בשחמב לעפותש םינש רשע רחאל)

 בצומה בשחמב אלמל םשרל רשפאמ ,(הלש

 -הלו ,בייחמ קוחהש יפכ ,ודיקפת תא ורדחב
 .וידעי תא גיש
 םיפקשמה ,תורבחה םשר לש וידעי תגשה
 :םימושייה רתיב וגשוהש םידעיה ירקיע תא
 .םושירה ןמז ךשמ רוציק *
 ,תורבחה לש םיחווידה לע הפוצר הרקב <

 .בייחמ קוחהש יפכ
 .ערימהו םיכמסמה רחא בקעמ לוהינ <
 .תורגאה םולשתל יפסכ םואיתו בקעמ <
 .בחרה רוביצל עדימל תושיגנו תונימז <
 -שת הווהמ תורבחה םשר לש עדימה רגאמ
 תונעשיהה .קשמב תילכלכה תוליעפל תית
 עדימה לע םיירוביצו םייתלשממ םימרוג לש
 -פשמה דרשמב המקהבש םירגאמה רתילכ)
 עדימ ,עדימ ירגאמ םשר ,ובאט :ןוגכ םיט
 םויכ רשפאמ (םיטנטפו רחסמ ינמיס ,יטפשמ
 .שרוד לכ ינפב וביצהל
 ןפואב ןייעל השרומ םרוג לכל תורשפא ןתמ
 חינהל ןתינו הלא םימיב ןחבנ עדימב ןכוממ
 ביצהל דרשמל רשפאתי הרצק הפוקת ךותש
 .וילא רשקתהל םילכ
 תותשר לש | תיגולונכטה תוחתפתהה
 -לשממה תרושקתה תשרו ללכב תרושקתה
 תיתועמשמ ךרד תצירפ הווהמ ,טרפב תית
 -בחה םשר רגאמל רבחתהל תורשפא ןתמב
 ,ומקוישכל ,םירגאמה רתיל דיתעבו תור
 .קשמב םיפוגה ללכל
 רפסמ תב ,תיתלשממה תורשקתהה תשר
 ףאו תושדח תויצפוא הרצי ,םישדוחה
 לש רשקב ,בורקה רבעב ויה אלש ,תוינכפהמ
 ,ץראה יבחרב םירוזפה תוזוחמהו תוכשלה
 דרשמ לש םיפגאה תולהנהו הלהנהה םע
 .הלשממה ידרשמ רתיו םילשוריב םיטפשמה
 לכב םירוזפה עדימה ינכרצו ,םויה קוחר אל
 תותשר תועצמאב ולכוי ץראה יבחר
 תולדל ,תיתלשממהו תיצראה תרושקתה
 דרשמ לש עדימה ירגאממ םתיבב עדימ
 תחטבהו תאצקהב הנתומ לכה .םיטפשמה
 -תמה תקזחאו חותיפ ,לועפיתל םיבאשמה
 .ומוקיש הלאו םימייקה םירגאמהו םינק

 םיחתופמה םיפסונ םימושיי רפסמ ןלהל
 :םיטפשמה דרשמב סויה םילעופהו

 םיטפשמה דרשמ לש ינוגראה הנבמה .1
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 ישארה דרשמה

 תעדה תווח ללוכ ,םייטפשמה םיכמסמה לכ
 ינפב םינועיטה ,הלשממל יטפשמה ץעויה לש
 -ילה בוכיע תושקב ,םיקוחו םיסקדניא ,צ"גב
 ץעויה תובושתו תושקבה רחא בקעמהו םיכ
 ,הרטשמה ןוכדיע םע דחי הלשממל יטפשמה
 תכרעמ תועצמאב ,בשחמב םירגאנו םיקפומ
 .םילילמת דוביע
 -צמאב םייטפשמה םיכמסמה לולכמ תקפה
 ידי לע תיברימ תוליעיב תלצונמ בשחמה תוע
 .ישארה דרשמב תויצקנופה תיברמ

 ,בשחמה תפלחה ךילהתב דרשמה יוצמ ,םויכ
 תנקתהו השידח תיתרושקת תיתשת תיינב
 תועצמאב .יעיברה רודהמ םימושיי ללוחמ
 תנכות תא חתפל דרשמה לחי הז הנכות ילכ

 רגאמ תא םיקהלו יטפשמה עדימה רוזחיא

 -יקחה ,הקיספה תא ליכיש יטפשמה ערימה
 הטילחה םתמקה לעש ,דועו ,ןיד ינועיט ,הק
 .דרשמה תלהנה

 הנידמה תוטילקרפ
 תאו הנידמה תא תגציימ הנידמה תוטילקרפ
 םייחרזאה ,םיילילפה םינינעה לכב היתויושר
 -יתוכרע לכ לע טפשמה יתבב ,םיילהנימהו
 ינפב הנידמה תא םיטילקרפה םיגציימ ןכ .םה
 -תיב תוברל ,תונוש תודעוו הדובעל ןיד-יתב
 ידבוע לש יתעמשמ ןיד-תיב ,הדובעל ןיד
 תכשל לש יתעמשמה ןידה-תיב ,הנידמה
 ףסונ .תמכסומ תוררובל דסומהו ןידה יכרוע
 םיפתתשמ ליעל םיטרופמה םהידיקפתל
 הקיקח ינינעל תודעווב םג הנידמה יטילקרפ
 .ץועייו
 :תבייחמ וז הדובע
 םיקית יטרפ ירחא ינכדעו ליעי בקעמ <

 .תויוטילקרפב
 סמוע לע זוחמה טילקרפ לש ליעי בקעמ +*

 .םתדובע
 .העפוה ידעומו םינמז תוחול <
 תרבחל הנידמה ןיב הזוחה םתחנ ולא םימיב
 רדגוהש יפכ ,תכרעמה שומימ לע לטיגיד
 -ובת הנכותה תביתכ .דרשמה םעטמ ךמסמב
 -שחמו תוכרעמ יתוריש 2001 תרבח י"ע עצ
 .א-"1א םימושיי ללוחמ תועצמאב ,מ"עב םיב
 -המב ועצובי רצומה לש העמטההו חותיפה
 תוטילקרפ לכב .תובורקה םינשה שולש ךל
 -ובע ורשפאיש ,הדובע תונחתו בשחמ ובצוי
 ערימ ירגאמל תרושקתב הדובעו תימוקמ הד
 טפשמ-יתב ,הרטשמ ומכ ,םיינוציחו םיימינפ
 .המודכו

 תונינח תכרעמ

 -יירבע תודוא רמוח תזכרמ תונינחה תקלחמ
 ,האלמ הנינחל תושקב ושגוה םנעמלש םינ
 ;ועציבש הריבעה לע םשנועב לקהל וא
 ,םהילע שנועה תלטהב טפשמה תיב ילוקיש
 ינב יבגלו םהיבגל שנועה תועמשמ לעו
 רש הווחמ הז רמוח ךמס לע .םהיתוחפשמ
 תורומאה תושקבב ותעד תא םיטפשמה
 .הנידמה אישנל
 תושקבה תא תזכרמ תבשחוממה תכרעמה
 -רוגמ םיניירבע תודוא רמוחה תאו הנינחל
 ,(דועו הרטשמ ,טפשמ"יתב) םינוש םימ
 תנכוממ הרוצב בוקעל הקלחמל תרשפאמו



 .הדובעה יכילהתו םיקיתה רחא
 ובסוה םיירוטסיהה םיסקדניאהו תוסטרכה
 דיתעב בלושת תכרעמה .תומיאו הרקבל
 -בחל ףא תינכתב ,דרשמב יטפשמה ךרעמב
 .הנידמה אישנ תכשלל הר

 תכשל) ןיעקרקמ רדסהו םושיר ףגא
 (הוקת-חתפ
 הסיפתב המקוה ןיעקרקמה םושיר תכרעמ
 רשפאל האב איהו םינש עשת ינפל תיזוכיר
 לע ןיינקה תויוכזו תולעבה תא עובקל ףגאל
 .הנידמב ידיינ אלדה יסכנ לכ
 -יפתה תא םשייל הטלחה הלבקתהש רחאל
 -מוע ,ץראב םושירה תוכשלב תירוזיבה הס
 תכרעמב תפלחומ תויהל וז תכרעמ תד
 םייתסי חותיפה) .רתוי תללוכו הפיקמ השדח
 .(הנשה
 -שלל רשפאת תבחרומהו השדחה תכרעמה
 תויצקנופה תא תוליעי רתיב עצבל תוכ
 -קרקמה יסקנפ לוהינ :ןתדובע לש תויסיסבה
 -קרקמב תולועפה רתיו תואקסע רושיא ,ןיע
 .תויוכז רדסה ,םיפתושמ םיתב םושיר ,ןיע

 ןיעקרקמ תמוש ףגא
 המוש תכירעב קסוע ןיעקרקמ תמוש ףגא
 רחא וא הנידמהש ןיעקרקמ תקסע לכל
 .הב דצ היתודסוממ
 :תרשפאמ החתופש ןוכימה תכרעמ
 הבוט תוכיאבו ,ינכדע ,ןימז עדימ תלבק <

 ערימה .הנידמב ןיעקרקמה יריחמ לע
 תואקסע םיללוכה םינוש תורוקממ ןוזינ
 ןמ תועידיו ,ףגאב תומוש ,חבש סמ
 .תונותיעה

 בקעמ רשפאמה תומוש לע חוויד תלבק <
 תנכהו םיאמשה תדובע רחא ילהנימ
 .דודיע רכשל םינותנ

 תכרעמב תפלחומ תויהל תדמוע וז תכרעמ
 רבד ,תנשוימ תכרעמ התויהב ,יעיברה רודה
 ףוסיא תקמעה בורקה דיתעב רשפאיש
 ילכ תקפסאו עדימה תורוקמ תבחרה ,םינותנ
 ישארה יתלשממה יאמשל םייעוצקמ חותינ

 םיטפשמה רש

 ףגא
 תמוש ףגא ו ררסהו םושיר

 ןיעקרקמ וללכה ןיעקרקמה

 םיטפשמה דרשמב בושחימה תסירפ .2

 םשר
 תורבחה

 תויופתוש
 קסע תומשו

 .תוכשלה לכב וידבוע תווצלו

 סנוכו יללכה סופורטופאה ףגא
 ימשרה םיסכנה

 קסוע ר"נכו יללכה סופורטופאה ףגא
 :תואבה תויוליעפב
 י"פע ,םיבוזע םיסכנ לוהינבו יוליגב לופיט *

 .1978 - ח"לשת יללכה סופורטופאה קוח
 תדוקפ יפ לע ימשרה סנוכה יריקפת יולימ <

 .תורבחה תדוקפו לגרה תטישפ
 יתב ינפב הלשממל יטפשמה ץעויה גוציי <

 יפל םיכילהב םייתדה ןידה יתבו טפשמה
 תיטפשמה תורשכה קוחו השוריה קוח
 תווח ןתמו הניחב ללוכה ,תוספורטופאהו
 תיבל םישגומה םיכמסמו תושקב לע תעד
 .טפשמה

 .שפנ ילוח שוכרב לופיט <
 .םיישיא םיסופורטופא לע חוקיפ

 קוח יפל םיירויצה תושדקהה לע חוקיפ <
 .תונמאנה

 אלש םייוציפ יפסכ לע תונמאנב הרימש <
 יניד קוח יפל ,םהל םיאכזה י"ע ושרדנ
 .רוביצ יכרצל השיכרה

 :ףגאה ידיב תנתונ תנכוממה תכרעמה
 תוליעפה רחא בוקעלו רקבל ,חקפל ,להנל <

 .ףגאה לש תועקשההו הפנעה תיפסכה
 -יפ ,לגרה יטשופ ,ן"לדנה לע עדימ לבקל <

 .בקעמו תורוקיב עוציבו תורבח קור
 םיאשונב יטנוולר יטפשמ עדימ רוגאל <*

 .ףגאה לש תימנידה תוליעפל םיסחייתמה

 ףגאב בושחימה תא קימעהל תוינכת דרשמל
 :תופסונ תוכרעמ-תת חותיפ י"ע
 ילהנמו םיסופורטופא לע חוקיפ תכרעמ *

 .תונובזע
 ינינעב םייסיסב םינותנ לש יצרא רגאמ +*

 .תושוריו תואווצ
 .ימשרה סנוכל תכרעמ
 .הנידמה תבוטל תונובזע תכרעמ
 .ן"לדנ ינותנ תכרעמ
 -ווצ יניינעב תוברעתהו בקעמל תכרעמ

 יללכה להנמה

 להנמה ןגס
 לכה

 םיפסכ 2
 להנימ םיטנטפה
 תונובשחו ומכרה

 ל - ב

 .תושוריו תוא

 .תושדקהל תיזכרמ תכרעמ +

 יושיר תוכרעמ

 םירקוחו םירמוש תכרעמ
 תיסולכוא לוהינ תא תרשפאמ וז תכרעמ
 הרגא תקפה .הנידמב םירקוחהו םירמושה
 בייחתמש יפכ ,םולשתה רחא בקעמו תיתנש
 ךרוצל ,הרטשמה םע רשק םויק .קוחהמ
 .תועשרה לע עדימ תלבק

 םינוירטונ יושיר תכרעמ
 ינכדעו ףטוש לוהינ תרשפאמ וז תכרעמ ףא
 -תנש תורגא תקפה .הנידמב םינוירטונה רחא
 בייחתמש יפכ ,םולשתה רחא בקעמו תוי
 .קוחהמ

 ןובשח יאור תצעומ תוכרעמ

 ןובשח תיארל םינחבנה תכרעמ <*
 ןובשח יאור לש םיחמתמה תכרעמ <
 ןובשח יאור לש תורגא תכרעמ <*
 ,להנל הצעומל תורשפאמ הלא תוכרעמ
 -הש יפכ ,תולטמה עוציב רחא בוקעלו חקפל
 ,ליעלש תוכרעמה-תת שולש לכל ,בייחמ קוח
 .הדובעה יכילהת לכ ךרואל
 עצבתמ הצעומה לש תוליעפה לולכמ
 .תונווקמ הדובע תונחת תועצמאב
 תלהונמ איה ףא ,עדימ ירגאמ םשר תכרעמ
 .ןובשח-יאור תצעומ ידרשמב
 בשחמ-ורקימ-רפוס שוכרל דרשמה תעדב
 רבד ,עדימ ירגאמ םשרלו הצעומל ידועי
 ןיטקיו עוציבה תלוכיו ויתוקופת תא ריבגיש
 .ערימ תלבקל םינופל הבוגתה ןמז תא

 -הו םיטפשמה דרשמב בושחימה ףקיה
 תסיפתמ תפקתשמה תידיתעה תוחתפתה
 -יטבמ ,דרשמה תלהנהב השבוגש בושחימה
 תויגולונכט בוליש "לדוגא דצב בקע" םיח
 תוילהנימהו תויטפשמה תויוליעפה לכב
 תחוורל ,םייפלאה תונש תארקל דרשמב
 .הנידמה יחרזא רוביצו םידבועה

 יטפשמה ץעויה
 הלשממל

 תוטילקרפ
 הנורמה

 [תואנספאיוניב]
 קשמו
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 השדח הפוקת חתפב - תואטיסרבינואב בשחמה

 רלדא תינור

 תדוקנ הרומש ילארשיה הימדקאה םלועל
 -וטסיהל ךופהל רבכ קיפסהש ךילהתב תוכז
 תנשב .ץראל בושחימה תסינכ ךילהת - היר
 ןמציו ןוכמ לש םירקוח תווצ קסע 4
 בשחמה רשאכ תאז ,קאציווה בשחמ תינבב
 היה הפוקת התואב ץראב דיחיה רחאה
 .הלשממה ידי לע שכרנ רשא "2000 וקליפ"
 תוחתפתה לש הריקס םיעצבמ רשאכ ,םלוא
 ,ץראב םייאטיסרבינואה תודסומב בושחימה
 תונש עצמא אקווד אוה ןושארה ךרדה ןויצ
 םיבושיחה יזכרמ ומקוה וז הפוקתב .60-ה
 תירבעה הטיסרבינואב ,(1963 תנש) ןוינכטב
 לירפא) א"ת תטיסרבינואבו (1965 לירפא)
 תואטיסרבינואה ירקוח ויה הז בלשב .(7
 .םיבשחמה תסנכהל ףחודהו םזויה םרוגה
 ,ל"ז גרובצניג דוד 'פורפ הז היה ןוינכטב
 -טה לש לעופב אישנ תע התואב שמישש
 חקר לאוי 'פורפ תירבעה הטיסרבינואב .ןוינכ
 ויה ויתימעו אוה רשא יאקיסיפ ,ל"ז
 םידיחי טעמכהו םיירקיעה םישמתשמה
 ושמתשה א"ת תטיסרבינואב וליאו .תכרעמב
 ןוכמ לש בשחמה יתורישב הליחת םירקוחה
 -ארה בשחמה םוקמב טלקנ רשא דע ,ןמציו
 .1967 רבמטפסב עיגהש ןוש

 םישמתשמ תויהל וכישמה | םירקוחה
 םהל התיהו ,תואבה תופוקתב םג םייטננימוד
 בושחימ יפוא תעיבק לע תערכמ העפשה
 יכ ,רמאל ןתינ ללככ .ץראב תואטיסרבינואה
 היה םיבושיחה יזכרמ לש תוחתפתהה בצק
 .יאמדקאה לגסה לש שומישה בצקב הנתומ
 -כת תא וביתכה רשא םה םימדקאה םיכרצה
 ורצונ םיבושיחה יזכרמ .תודייטצהה תוינ
 םרוגכ ,תעה לכ שמשל וכישמהו ,הליחתכלמ
 -דקאה ישנא לש םתפיאש לע תונעל רומאה
 רשאכ תאז .רקחמה תיזחב ראשיהל הימ
 -אמדקאה תודסומה לש םיילהנימה םיכרצה
 הנעמה .דצל םיקחדנ ,רבד לכל ןוגראכ םיי
 קר היה םינוש םיילהנימ םיכרצ םתוא לע
 .םיבושיחה יזכרמ וקפיס ותוא ,יאול רצות
 יכרצ יפ-לע חותיפה בצק תעיבק לש ,הז בצמ
 ולחה זא ,םינש 5-כ ינפל דע ךשמנ רקחמה
 םייביצקת םיצוליאו תולבגמ םישגרומ תויהל
 הז בלשמ .תוחתפתהה בצק תא ומלב רשא
 -יצקתה תלוכיה יפ-לע עבקנ חותיפה ךשמה
 .תיב
 תואטיסרבינואב םויה השענה לע הריקס
 ןוילעה לובגל תובורק ןבורש ךכ לע העיבצמ
 תואצמנ ףא ילואו ,בשחמה ייח ךרוא לש
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 םר תעבגב בצומ הב .,םילשוריב .וילעמ
 ,םיפוצה רהב 4381 מביו ('ןכ6 ₪ 5
 ןמציו ןוכמב .בושחימ חכ לש הקוצמ תמייק
 הפלחה תורשפא תלקשנו 308102 מבי בצומ
 .בורקב
 -מב .בושחימ-חכ תקוצמ תמייק ןוינכטב םג
 יבשחמ ינשו ,6:126 6858 835 םיבצומ םוק
 הינש דימ שכרנ םהמ דחא רשא 30812 מבי
 .םייביצקת םילוקישמ
 בוט בצמה ,תאז תמועל ,א"ת תטיסרבינואב
 םייתנשכ ינפל התשענ רשא השיכר .תיסחי
 66 6צ358 9905 םע א"ת תא הדימעה
 /150 מביו ,תירוטקוה דוביעה תדיחי לעב
 םיבושיחה זכרמ להנמ ,ןהכ יבא ירבדל .0
 תרשפאמ תודייטצהה ,א"ת תטיסרבינוא לש
 תוחדל ןליא-רב תטיסרבינואלו ןמציו ןוכמל
 םיצוליאה תובקעב .םהלש תודייטצהה תא
 .ידמל גירח הלועפ ףותיש רצונ םייפסכה
 תרושקת תשר ךרד תקפסמ א"ת תטיסרבינוא
 -מלו ןליא-רבל הלש בושחימה חכ יפדוע תא
 ףירעתב אוה תונבשחתהה םכסה .ןמציו ןוכ
 .תילאירה תולעהמ 10%-כ לש
 -חמ לש תיזכרמ היעב תראשנ ןיידע ,םלוא
 םינעדמה תא הדימעמה ,בושחימ חכב רוס
 תרבוגו תכלוה תותיחנ תדמעב םילארשיה
 םינעדמ .הפוריאבו ב"הראב םהיתימע לומ
 תואטיסרבינואה לש שדחמ תודייטצהה רשא
 -שחמה תורבחב םישודיחל הדומצ םצראב
 תונורתי תגשהמ חרכהב םינהנ ,םיב
 תטיסרבינואב וניקתה רשאכ .םהירקחמב
 היהש ,606 66007 ה תא 1969 תנשב א"ת
 .תיגולונכטה תיזחב האצמנ איה ,לע-בשחמ
 .ומצע לע רזח אל הז בצמ םלוא
 דואמ בורקה דיתעב יכ יאדול בורק ,תאז םע
 אלל םיכשמנה ,םינויד רחאל .היעבה רתפית
 העיגמ הלצהה יכ הארנ ,םינש רבכ תואצות
 הזרכהה .םיבשחמה תורבח ןוויכמ אקווד
 -מב 17% לעה-בשחמ לע הטד-לורטנוק לש
 וס דע 5 םוקמב ,רלוד ןוילימ 1.5 לש ריח
 תרבח לש הזרכההו ,ןכל םדוק רלור ןוילימ
 לע רתוי רחואמ םישדוח רפסמ סקוונוק
 ,רלוד ןוילימ יא לש הסינכ ריחמב לע-בשחמ
 וליפא תירשפאל הז בשחמ תשיכר תא וכפה
 םג ורתפנ ךכ .דרפנב הטיסרבינוא לכ רובע
 תורשפאב תושק ועגפ רשא םיכוסכסו תויעב
 םיכוסכס .םינשה לכ ךשמב הטלחה תלבקל
 לע-בשחמ לש ומוקימ תלאשמ ועבנ רשא
 המכל ףתושמ | ןפואב שכריי רשא
 .תואטיסרבינוא
 ,לע-בשחמב דייטצמ רבכ ןוינכטה הז בלשב
 -ב ירוטקו בושיח חכ רבכ םייק א"תב
 םייתנשה ךות יכ איה החנהה .6צ 8 0
 םג הזכ בושחימ חכב ודייטצי תובורקה
 תשר .ןמציו ןוכמו תירבעה הטיסרבינואה



 יאטיסרבינוא-ןיב שומיש רשפאת תרושקת
 ידדה םיפדוע לוצינ ,רמולכ ,הז בושחימ חכב
 ןנכתל ןתינ וז ךרדב .בושחימ חכ ירגאמ לש
 תואטיסרבינואה ללכ לש תודייטצהה תא
 .רתויב הליעיה הרוצב

 היה ליעי ןונכתלו הלועפ ףותישל הז ןוצר
 -ןיבה םיבושיחה זכרמ תמקהל סיסבה ונמזב
 םג רומא היה רשא (א"בחמ) יאטיסרבינוא
 -תושמה שכרהו חותיפה יכילהת תא םאתל
 -עוה תמזויב 1983 תנשב םקוה זכרמה .םיפ
 הצעומה דילש (ת"תו) בוצקיתו ןונכתל הד
 .ההובג הלכשהל
 -חימ אשונל רושקה לכב תוברועמ וז הדעול
 ביצקת ,ללכ ךרדב .תואטיסרבינואה בוש
 יללכה ביצקתהמ קלח אוה םיבושיחה זכרמ
 תא תבצקתמ הטיסרבינוא לכ .דסומה לש
 תויופידע ירדסל םאתהב םיבושיחה זכרמ
 רובע םינוש השיכר ירושיא .הב םיגוהנה
 םירושיאה תרודצורפ תא םירבוע זכרמה
 תיצחמ .בשחמ תדעו ךרדו |,הליגרה
 וליאו ,רקחמ ישנא םה וז הדעוב םיפתתשמה
 -יניבו אשונל םירושקה להנימ ישנא םירחאה
 ,םיפסכה ףגא שאר ,הטיסרבינואה ל"כנמ םה
 -מל .םיבושיחה זכרמ להנמו תוטלוקפ ישאר
 ןפואב ףופכ םיבושיחה זכרמ להנמש תור
 -לחה לכש ירה ,הטיסרבינואה ל"כנמל רישי
 ידי לע תועצבתמ תויעוצקמה השיכרה תוט
 שיא רימת אוה הדעוה ר"וי .בשחמה תדעו
 .תרחא הטלוקפמ םעפ לכב רחבנה ,הימדקא
 הלוכ הדעוה תאו ר"ויה תא הנממה םרוגה
 .הטיסרבינואה לש רוטקרה אוה
 םג תמאותמ בשחמ לש השיכר לכ ,ךכל ףסונ
 דדועל תנמ לעש איה ךכל הביסה .ת"תו םע
 ת"תו הצקמ | ,בושחימה | אשונ תא
 םילבקתמה ,םיפסונ םימוכס תואטיסרבינואל
 םנמוא .ליגרה ביצקתל רבעמ ,רצואה ןמ
 קר םיווהמ ת"תו הריבעמ רשא םימוכסה
 -טיסרבינואה לש בושחימה ביצקתמ 10%"כ
 תנמ לע קיפסמ יתועמשמ הז םוכס ךא ,תוא
 ,דסומה תוטלחהב לגר תכירד הדעול רשפאל
 םואיתב השעית השיכר לכש ,יאנת תדמעה
 2.57-כ ת"תו התצקיה 1987 תנשב .דסומה םע
 םימוכסה תעיבקל םינוירטירקה .לקש ןוילימ
 םיעודי םניא הטיסרבינוא לכל םירבעומה
 -כתל םאתהב ,הדעוה ילוקיש יפ-לע םישענו
 -סומה םישיגמ ןתוא ,םינש 5 לש חווטל תוינ
 -יפה תומדקתה תא םינכדעמ הנש לכב .תוד
 השענש שומישה לע ת"תו תחקפמ ךכו ,חוק
 .םיפסכב
 תא ללוכ וניא רכזואש השיכרה ךילהת
 תוטלוקפל בושחימ תודבעמ לש השיכרה
 קלחב - דואמ תוירלופופ ושענ רשא ,תונושה
 וא ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ומכ ,תודסומה ןמ
 תוטלוקפב בושחימה תוכרעמ רוזיב ,ןוינכטה
 תמקה ,תורחאב .יזכרמ טקיורפ אוה תונושה
 -וממו ,הטלוקפה תמזויב היולת תודבעמה
 וא םידחוימ םיביצקתמ ,רקחמ יביצקתמ תנמ
 םיתיעל תונתינ תומורת .הטלוקפל תומורתמ
 .ןמצע םיבשחמה תורבחמ רישי ןפואב
 בושחימ לש םיטלובה םינייפאמה ןמ דחא
 -בח םע הלועפ ףותיש אוה תואטיסרבינואה
 םיביצקתב יוטיב ידיל אבה ,םיבשחמה תור
 תקנעהבו דויצ תדמעהב ,רקחמ ימכסהל
 לע םייקה סכממ רוטפה .תויכוניח תוחנה

 ויה רשאכ ,רבעב .אוה ףא לקמ רקחמ דויצ
 -ועפה ףותיש היה ,םירקי םייזכרמ םיבשחמ
 תורבחה תולוכי התע ,רתוי השק הז גוסמ הל
 לש תומלש תוכרעמ קינעהל תוירחסמה
 סרטניאה .הדובע תונחת וא םיישיא םיבשחמ
 -עה רוד םע רשק תריצי ,רורב תורבחה לש
 -יצה הפוריא מביש הביסה םג התיה וז .דית
 -ןיבה תרושקתה תשר תמקה תא ןממל הע
 תרושקתה תשרל הרושיקו תיאטיסרבינוא
 -יחדה התיה השעמלש העצה .תימואלניבה
 .א"בחמ תמקהל תידיימהו הרישיה הפ
 -ייוסמ םימרוג ברקב תררושה הגאדה תורמל
 יכ הארנ ,תוכרעמה רוזיב תורבגתה םע ,םימ
 לכב .הז ךילהת רוצעל ,םעט ןיא םגו ןתינ אל
 .המוד המגמ תנמתסמ םלועה
 ,הקיטמיתמ :םיקיודמ םיעדמל תוקלחמב
 ןוויכ ןמתסמ ,בשחמה יעדמו הימיכ ,הקיזיפ
 ןוצרה .םייטטלוקפ םיבשחמ תסנכה לש רורב
 ןבריד שאזא הלעפהה תוכרעמב שמתשהל
 .הז ןוויכב תוחתפתהה תא אוה ףא
 רקיעב איה תודייטצהה םירחא םיעדמב
 .םיפוסמה תא םיפילחמה ,םיישיא םיבשחמב
 םידעוימה םילילמת ידבעמב שומישה וליפא
 הזמ רתוי יתודידיו חונ םיישיא םיבשחמל
 תסנכה ,תאז םע .םילודג םיבשחמב אצמנה
 -ירפב ללכ ךרדב הוולמ םיישיאה םיבשחמה
 תא תרשפאמה ,תימוקמ תרושקת תשר תס
 תאו ,יזכרמה בושחימה חכב שומישה ךשמה
 -טיסרבינוא-ןיבה תרושקתה תשרל רשקה
 .תיא
 -לחה הארנה לככ היהי ריתעב רוזיבה ןוויכ
 -עב הדובע תונחתב םיישיאה םיבשחמה תפ
 .הקזח תיפרג תלוכיו ימוקמ בושחימ חכ תול
 ןובשח לע טלחומ ןפואב אובת אל וז המגמ
 -וצה םלוא ,םייסאלקה םייזכרמה םיבשחמה
 .ןמזה םע ןטקי םהב ךר
 זכרמ לש ומוקמ לע תשקבתמה הלאשלו

 רבעב תמייק התיהש הדובעה תטיש
 ןמז תאצקה התיה םיבושיחה יזכרמב
 אלל ,םישמתשמל שארמ עובק בשחמ
 תנמתסמ םויכ .והשלכ םולשת תיבג
 יכ םא ,יתימא בויח תטישל רובעל המגמ
 .בשחמ ןמזב שומיש לע ,דסבוסמ
 ןוירוג-ןבו א"ת ,תירבעה הטיסרבינואה
 -שפא תולקוש ראשהו ,ךכ תולעופ רבכ
 ,ולאירה רוחמהמ 10%-כ ריחמה .וז תור
 .םיבשחמה זכרמ לש ריחמתה רמולכ
 םירבחתמ ןהלש םירקוחה רשא תוטלוקפ
 תולע תא םויכ תונמממ יזכרמה בשחמל
 וקה ללוכ ,םיבשחמה זכרמל רוביחה
 .םדומהו

 תוכרעהה ,הז גוסמ היצלטסנוקב םיבושיחה
 .זכרמ תויהל קיספי םיבושיחה זכרמ יכ ןה
 רשא בושחימה ךרעמ היהי שדחה גשומה
 תרושקת תשר היהי ולש יזכרמה ןייפאמה
 -חימה חכ תא רזפת רשא ,תמכחותמו הקזח
 לש הבושחה ותדמע .םיכרצה יפ-לע בוש
 ותטילש לשב םג ראשית םיבושיחה זכרמ
 .םיוגראה לש | תוילהנימה תוכרעמב
 םויה תוגוהנה תויטרדנטסה תויצקילפאה
 םשרימ ךרעמ :ןה תואטיסרבינואה לכב
 ,רתויב הלודגה תכרעמה וז - םיטנדוטס
 תכרעמ ,רכש ךרעמ .,יפסכ לוהינל תכרעמה
 הנקתוה רשא תכרעמו ,םדא"חכ ,יאלמ לוהינ
 וז ."ףלא" תוירפס לוהינ תכרעמ - הנורחאל
 הטיסרבינואה לש תווצה ידי לע החתופ
 -טיסרבינואה לכל תפתושמ איהו תירבעה
 .תוא
 דיפ אשונב םירחא הלועפ-יפותישל תונויסנ
 בלשב השענ ןויסנה יכ ולעה הנכות חות
 -צוי חטשב תומייקה תודבועהו ,ידמ רחואמ
 תענמנ ךכ .עוציבל ירשפא יתלב ישוק תור
 םילודגה םיתווצה תא דחאל תורשפאה
 להנימה | יאשונל | םיארחאה | ,ידמל
 ,א"ת תטיסרבינואב ,תונושה תואטיסרבינואב
 -יחי רבכ ויה ולא םיתווצ ,ןוינכטבו תירבעה
 זכרממ ולצופ ןכלו קיפסמ תולודג תוד
 ןפואב תופופכו תויאמצע ןהו םיבושיחה
 בושיחה זכרמ .הטיסרבינואה ל"כנמל רישי
 הז הרקמב .תוריש תכשלכ ןרובע שמשמ
 םה (שיא 50-ל 40 ןיב) םיבושיחה זכרמ ישנא
 ,םיליעפמ ,הלעפה תוכרעמ ישנא רקיעב
 בשחמ יצעוי ןכו םיאנכט ,תרושקת ישנא
 .ימדקאה לגסל
 אשונב תאז לכב םייקש הלועפה ףותיש
 םיפתושמ שכר ימכסהב יוטיב ידיל אב הנכות
 םיבשחמה תא אקוד תשמשמה הנכות לש
 .םירזובמה םיישיאה

 םישמתשמה רפסמ

 םיטנדוטס ימדקא לגס ףוגה

 2000 ןמציו ןוכמ
 5500 00 ןוירוג-ןב
 210 200 הפיח
 400 ו ןוינכט
 2000 150 תירבעה הטיסרבינואה
 5000 2000 א"ת
 2000 1200 ןליא-רב

 עיגמ תרושקתה תשר ישמתשמ לש םרפסמ
 ימדקא לגס ןיב הנחבה ןיא רשאכ ,6500-כל
 .םיטנדוטסל
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 המוציעב םויכ םיאצמנ ונא יכ םינעוטה שי
 .םיבשחמה תכפהמ וא ,עדימה תכפהמ לש
 -סעה ךלהמב תעצבתמה תוליעפ לכל טעמכ
 ,םהינימל תונובשח .םיבשחמב םירזענ םיק
 -צמאב םיקפומ ,םיסימו למשח ןובשח ומכ
 תרזענ תיאקנבה תוליעפה ,םיבשחמ תוע
 תא גיצנ הז רמאמב .םיבשחמב תובר
 רוטקסב םיבשחמב שומישה תויורשפא
 בושחימה םוחתב השענה תאו ,יתיישעתה
 יוטיב ידיל אבש יפכ ,לארשיב יתיישעתה
 .1984-1985 םינשב ךרענש רקחמב

 יתיישעת לעפמב עדימה תיעב
 םה יתיישעת ןוגרא לש םיבושח םינייפאמ
 תוקלחמ לש לודג רפסמ ,הבר תוימניד
 ידכ .ןהיניב תמייקש הקזחה תולתהו ,תונוש
 םיתיעל שי יתיישעת לעפמ תוליעיב להנל
 ןמזב ןוגראב תונוש תוקלחממ םינותנ ףוסאל
 םינותנה יוביר .הנוכנ הטלחה לבקל ידכ רצק
 ערימה תיעב תא לעפמב םירצוי םהיתורוקמו
 .ןלהל טרופתש יפכ
 תוקלחמה לש םינוכנ םואיתו לוהינ תרזעב
 ,דחמ תובר תויולעב ךוסחל ןתינ תונושה
 -רמ םירקחמ .ךריאמ תוריכמה תא לידגהלו
 םייתיישעת םינוגראב תוקלחמ ילהנמ יכ םיא
 םדקמ םע םלג ירמוח יאלמ םינימזמ םיבר
 .ןמזה יבגל ןהו תומכה יבגל ןה .הובג ןוחטב
 שי םא םיקדוב תוקלחמה ילהנמ ןיא םיתיעל
 -חא תוקלחמב םישורד םלג ירמוח לעפמב
 םינותנהש רבתסמ םיבר םירקמבש ןוויכ ,תור
 -דקמל הביסה .םינכדועמ םניא םילבקמ םהש
 -הנמה ןיאש ךכב הצוענ םיהובגה ןוחטבה ימ
 רוסחמ ללגב וב בצמל םורגל םיצור םיל
 ךכמ האצותכ .רוצייה וק תבשוי םלג ירמוחב
 בר ןמז בכוש םלג ירמוח יאלמ תוארל ןתינ
 -דוע שי תובורק םיתיעלו שומיש אלל ןסחמב
 ,יאלמה לש םדקומה ןומימה תויולע .םיפ
 הנתמהמ האצותכ םרגנה קזנהו ,ןוסחיאה
 .םיהובג םימוכסל עיגהל םילולע ,תכשוממ
 ינכדעו ןימא עדימב רוסחמה יכ ןכ םא הארנ
 יכ רורב .לעפמל תורכינ תואצוהל םרוג
 ךא ,לעפמל בר קזנ םורגת רוציי וק תתבשה
 ילבמ םג רוצייה יווק תתבשה תא עונמל ןתינ
 םינותנ לוהינ י"ע אלא ,ןוחטב יאלמל גוארל
 לוהינ י"ע עיגהל ןתינ הז בצמל .םינכדועמ
 -ופיש יפכ ,םיבשחמ תרזעב רוצייהו לעפמה
 .ןלהל טר
 -קמב םירציימ םהב םילעפמב ,הרוק םיתיעל
 -הל םירומאה םיקלח םינוש רוציי יווקב ליב
 -ה דחאב םאש ,דחא לולכמל םיבכרומ תוי
 םיווקבו ,איהש הביס לכמ בוכיע לח םיווק
 -וויי ,ןנכותמה בצקב רצייל וכישמי םירחאה
 םיקלח הבכרהה תדוקנב ומרעיי וב בצמ רצ

 הישעתב םיבשחמ

 ביבא-לת תטיסרבינוא ,לוהינל הטלוקפה ,יקסבוגר קירא ,בוטיחא בינ 'פורפ

 .רצענש וקב יוקילה ןקותי רשא דע םיבר
 תדוקנ רוזיאב תופיפצל םורגת וז הדבוע
 םתואל םיקזנל םורגל הלולע ףאו ,הבכרהה
 .םש םיחנומ ויהש םיקלח
 להנמל הנופה חוקל לש הרקמ המגורל ןחבנ
 -יישעת לעפמב תוריכמה להנמל וא קווישה
 לע .תודיחי לש לודג רפסמ ףוחד שקבמו ,ית
 ןמז ךות הבושת חוקלל תתל קווישה להנמ
 .רחא קפסל חוקלה הנפי ןכ אל םאש ,ריבס
 קווישה להנמ ךירצ חוקלל הבושת תתל ידכ
 ןוגראל בושח חוקלה םאה לכ םדוק קודבל
 תוקסיעה ףקיה םאה :תורחא םילימב .אל וא
 תא םלשמ אוה םאהו ,לודג חוקלה לש
 םינותנ לבקל וילע הז ךרוצל .ןמזב וימולשת
 להנמ ךירצ ןכמ רחאל .םיפסכה תקלחממ
 -ומג תרצות לש ןסחמב םאה קודבל קווישה
 םא .שקובמה רצומהמ תודיחי קיפסמ שי הר
 שי תודיחי קיפסמ ןסחמב שי יכ אצמנ ןכא
 וא םיוסמ חוקלל תודעוימ ןה םאה קודבל
 קודבל שי םיוסמ חוקלל תודעוימ ןה םא .אל
 שי ןכ ומכ .ןתוא קפסל שי ךיראת הזיאב
 חוקלל חולשמה תא בכעל ןתינ םאה קודבל
 חכונ ל"נה תוקידבה לכ רחאל םא .רחאה
 תשקב תא קפסל לוכי וניא יכ קווישה להנמ
 ןתינ םאה קודבל וילע םייקה יאלמהמ חוקלה
 הז ךרוצל .ןמזב תשקובמה תומכה תא רצייל
 -רל ידכ רוצייה תקלחממ םינותנ לבקל וילע
 ןכא םא .םייונפ רוציי יווק שי םאה תוא
 קודבל ךירצ םייונפ רוציי יווק שי יכ ררבתמ
 םלג ירמוח קיפסמ שי םא םלג ירמוח ןסחמב
 קיפסמ ןיא םא .תשקובמה הנמזהה רוצייל
 םא שכרה תקלחמ םע קודבל שי םלג ירמוח
 -יב עיגהל תננכותמ םלג ירמוח שכר תנמזה
 היעבה תכבתסמ םיתיעל .'וכו ,םיבורקה םימ
 תודחוימ תושירד שי חוקלל רשאכ רתוי דוע
 .םלגה ירמוח יבגל וא רצומה יבגל
 קווישה להנמ לע חוקלל הבושת תתל ידכ
 -חממ ,םיפסכה תקלחממ םינותנ ןכ םא לבקל
 ןסחממ ,רוצייה תקלחממ ,הרומג תרצות ןס
 היהי םיתיעל .שכר תקלחממו ,םלג ירמוח
 -חממו י"פת תקלחממ םינותנ לבקל םג ךרוצ
 היהי קווישה להנמ לע םא .דועו הסדנה תקל
 תוקלחמהמ תחא לכל ישיא ןפואב תונפל
 ךילהתה ךשמיי םימיאתמ םיטרפ שקבלו ל"נה
 תלבק ךרוצל םישורדה םינותנה ףוסיא לש
 -זהל בושח וז הדוקנב .בר ןמז הנוכנ הטלחה
 ותוא ליבוהל הלוכי חוקלה תייהשה יכ ריכ
 אלל תיבויח הבושת ךדיאמ וליאו ,רחא קפסל
 אל יכ ךכל םורגל הלולע םיטרפה לכ תקידב
 טרפמבו דעומב הנמזהה תא קפסל היהי ןתינ
 .רחא חוקל עגפיי ןיפוליחל וא ,םישקובמה
 יתיישעת לעפמ להנל ידכ יכ ןכ םא הארנ
 הריהמ הבוגתו תושימג רשפאל שי תוליעיב
 .תונושה תוקלחמב םישחרתמה םיעוריאל

 ךילהת רובעל םיכירצ ליעל וראותש םינותנה
 עדימ םהמ קיפהל ידכ דוביעו ףוסיא לש
 תוטלחה תלבקב רזע ילכ שמשל לוכיה
 -ותנה ףוסיא לש תולעהו תויתיעבה .תונוכנ
 לככ תולדגו תוכלוה עדימל םתכיפהו םינ
 םירצומה תובכרומש לככ ,םילדג םילעפמהש
 הלוע םיקפסהו תוחוקלה רפסמש לככ ,הלוע
 םינותנה ףוסיא לש הלועפה תא  .'וכו
 םירידגמ עדימל םתכיפהו םיברה תורוקמהמ
 .םייתיישעתה םילעפמה לש עדימה תיעבכ
 ריסטתש 3ח0 א1ועטז,) ב"הראב ךרענש רקחמב

 -יקעה םידבועה לש םרפסמ יכ ררבתה (4
 םינשה 30-ב הלע הישעת ילעפמב םיפ
 תירקיעה םתלועפ .רתויו םיינש יפ תונורחאה
 ,םינותנה ףוסיא איה םיפיקעה םידבועה לש
 לוהינל שורדה עדימל םתכיפהו ,םדוביע
 םא יכ ןכ םא רורב .רוצייה לוהינלו לעפמה
 רוצייה תואצוה הנילעת ,ךשמית וז המגמ
 וליפא ,הלא םיאנתב .תיתועמשמ הרוצב
 רוצייב םירידאה םייגולונכטה םירופישה
 אל ,הרישיה תולעה תא םצמצל םילוכי רשא
 תראותמה הפיקעה תולעה תא ומצמצי
 ןפואב רוצייה תויולע תא תרקיימה ,ליעל
 .יתועמשמ
 תונכות טעמכ ויה אל 70-ה תונש עצמא דע
 ושענש םימושייהו ,הישעת ילעפמל תוידוחי
 70-ה תונש ףוסב .יסנניפה םוחתב רקיעב ויה
 ןיבהל םלועב הנכותהו הרמוחה ינרצי ולחה
 רוטקסב ןומטה ברה לאיצנטופה תא
 לע ונעיש םירצומ חתפל ולחהו יתיישעתה
 םינוגראה לש | תודחוימה | תושירדה
 לדג הנכותה תוליבח רפסמ .םייתיישעתה
 ,707ה תונש תליחתב תודדוב תוכרעממ
 תליחתו 70-ה תונש ףוסב דאמ לודג רפסמל
 תצאומה הפונתהמ האצותכ .80-ה תונש
 ךרוצב הרכההו הישעתל בושחימה תרדחהב
 ןוגראב תונושה תודיחיה ןיב היצרגטניאה
 תשיפת תונורחאה םינשב שבגתהל הלחה
 יפ"ע וא ,בשחמ תרזעב רוציי לוהינ - מ"בינה
 ([א[ - 60 תוקטוטז 1810214160 - ילגנאה חנומה

 .א1גחט[גטזטזותא

 תרזעב רוצייהו לעפמה לוהינ

 םיבשחמ

 בוליש לש ןורקע לע תססובמ מ"בינ תכרעמ
 ,הסדנההו ןונכתה תויצקנופ (היצרגטניא)
 תכרעמב םיסנניפהו ,קווישה ,שכרה ,רוצייה
 תכרעמ .םיבשחמב תכמתנה תחא תיבקע
 -שחמ :תודוסי השולשמ תבכרומ וז תבלושמ
 -ראה תודיחי לכל ףתושמ םינותנ סיסב ,םיב
 .תובשחוממ הצק תודיחי ,ןוג
 םיביכרמה ןיב םיקודה ןילמוג יסחי םימייק
 -עת ילעפמב תונושה תויוליעפהו םינושה
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 תינכתל םיאתהל הכירצ רוצייה תינכת .היש
 תוחוקלה תונמזהמ .ןוגראה לש תיקסעה
 תשירד תינכת .םלג ירמוחל תושירד תועבונ
 תינכת יכרצ לע תונעל הרומא םלגה ירמוח
 האצות וניה רוצייה יבאשמ ןונכת .רוצייה
 תרתי .םירמוחה ןומיזו רוצייה תינכת לש
 הרומג תרצות לשו םלגה ירמוח לש יאלמה
 -וקלל הקפסא ןונכת ורשפאי רוצייה תינכתו
 .תושדח תונמזה תלבקו תוח
 לש הטיש לע מ"בינ תכרעמ תססובמ ןורקעב
 לעב לכ .ףתושמ םינותנ סיסבו רוגס לגעמ
 לככ בורק ,תכרעמל חוודמ ןוגראב דיקפת
 תוליעפ לכ לע ,עוריאה דעומל רשפאה
 תכרעמב דימת שי וזכ הרוצב .תשחרתמש
 -לחמ לכ לע ינכדעו ןימא עדימ תבשחוממה
 ןימא עדימ תוקלחמה ילהנמל .לעפמה תוק
 לעפמה תוקלחמ לכב םלג ירמוח יאלמ יבגל
 יאלמה תא תוליעי רתיב לצנל ןתינ ךכבו
 .שדח יאלמ םינימזמש ינפל לעפמב םייקה
 -פמב תולקת לע עדימ םילבקמ רוצייה ילהנמ
 הדובעה בצק תא םיננכתמ ךכל םאתהבו לע
 ינפל ךילהתב יאלמ לש רובצמ עונמל ידכ
 הדובע תועשב ךוסחל ידכו ,הדובע תונחת
 בישהל לכוי קווישה להנמ םג .םידבועה לש
 תוריהמב הריהמ הבושת שקבמה חוקלל
 .הב דומעל היהי ןתינ ,הנוכנ היהת ותבושתו
 -וכי מ"בינ תוכרעמב םירחאו הלא םישומיש
 הניוצ רשא עדימה תיעבמ קלח רותפל םיל
 -צוה ךוסחלו ,לעפמה לוהינ תא לעייל ,ליעל
 -מהב ראותיש יפכ ,תיתועמשמ הרוצב תוא
 ךש
 הטלחה תכרעמכ םג תשמשמ מ"בינ תכרעמ
 ,(505 - 5זטסזטזט6 [כ60ווסח 5ץצזסחו) תינבומ

 ₪555 - 269-) הטלחה תכמות תכרעמכ םגו
 -וסה ינש ןיב לדבהה .(5וסח 5טקקסז 5ץ5ז6חו
 תוכרעמ ןה ןושארה גוסהמ תוכרעמ :םיג
 -תהל םילוכיה תוטלחה יגוסל תוסחייתמה
 לע לבקל ןתינש תוטלחה - בשחמ י"ע עצב
 -לחה תמועל ,שארמ רדגומ םתירוגלא ךמס
 תולפטמה תוכרעמ ןהש ינשה גוסהמ תוט
 י"ע עצבתהל תולוכי ןניאש תוטלחה יגוסב
 .תויכרע-דחו תונבומ ןניאש ןוויכ ,בשחמ
 תנכותו בשחמה יב ןייצל בושח וז הדוקנב
 אלא להנמה תא ףילחהל םיאב םניא מ"בינה
 -לחה תלבק ךרוצל םימיאתמ םינותנ ול קפסל
 איה מ"בינ תכרעמ תציר לש האצותה .תוט
 תוצלמה רשאי להנמה .תוצלמה לש הרוש
 .ותעד לוקיש פ"ע ןתוא הנשי וא הלא
 רשא תוטלחה יגוסל תואמגוד רפסמ ןלהל
 :מ"בינ תכרעמב רזעיהל ןתינ ןתלבק ךרוצל
 קיפהל ןתינ תינבומ הטלחה תכרעמב .ו

 יופצ רוסחמ לע תוארתה יטמוטוא ןפואב
 -יגמ ןסחמב יאלמה תומכ רשאכ יאלמב
 .םייוסמ םומינימל הע

 -הבו תננכותמה רוצייה תינכתל םאתהב .
 יווקב םייונישו תולקת לע םיחווידל םאת
 שימג ןפואב ןנכתל ןתינ םינושה רוצייה
 .רוצייה יווקב הדובעה תועש תא

 ילעפמב עדימה תיעב רואיתב ןייוצש יפב .
 -רעמ תרזעב קווישה להנמ לכוי ,הישעת
 הקפסאה תויורשפא תא קודבל מ"בינ תכ
 .תוקלל הפוחדה

 ןניאש תוכרעמל תוסחייתמ 3-ו 2 תואמגוד

 .55 - תונבומ

 שומישמ תעבונה תלעותה תומיכ

 לעפמ לוהינ ךרוצל בשחמב
 ותיישעת

 רוזעל הלובי מ"בינ תכרעמ ,ראותש יפכ

 רפשלו הישעת ילעפמב עדימה תיעב ןורתפב

 התמורת לע דומעל ירכ .ןוגראה תויחוור תא
 תא תמכל שי מ"בינ תכרעמ לש תיתימאה
 -ילצה ב"הראב וכרענש םירקחמב .תלעותה
 תרזעב קיפהל ןתינש תולעותה תא תמכל וח
 :מ"בינ תוכרעמב שומיש
 העקשהה םוצמצל איבתש םיאלמ תנטקה .1

 .תולעהמ /-% ידכ דע יאלמב
 95% לעמ - תוחוקלל תורישה רופיש .

 -ובמה טרפמבו ןמזב וקפוסי תונמזההמ
 .שק

 -20%) הרישיה הדובעה תוליעי רופיש .
 .(הבכרה ילעפמב רופיש %

 .5% לש עצוממב שכרה תויולע תנטקה .
 .('יזג[₪6 6050) רחסמה תויולע תנטקה .
 .תופסונ תועשב םוצמצ .
 .לעפמה לוהינל שורדה עדימה תונימז .
 םיחוכיו תעינמ י"ע םייחה תוכיא רופיש .

 ימ לצא) םינותנה תוינכדעו תונוכנ יבגל
 ושמתשי םלוכ ירהש (םינוכנ םינותנה
 .םינותנ םתואב

 מ"בינ תכרעמ יכ רורב ליעל רומאה לכ רואל
 -פמב תיזכרמה עדימה תכרעמ תויהל הכירצ
 -רגה תויהל הכירצ וז תכרעמ .יתיישעת לע
 תורחא עדימ תוכרעמ הנרבוחת הילאו ,ןיע
 .ןוגראב תולעופה

 תילארשיה הישעתב בושחימה
 םוחתב לארשיב השענה תא קודבל ידכ
 םינשב ךרענ הישעתה ילעפמב בושחימה
 הישעת ילעפמ 158-ב רקחמ 5
 תמר תא קודבל התיה רקחמה תרטמ .ץראב
 םימרוגה תאו תילארשיה הישעתב בושחימה
 -עפמ לש תוריכמה רוזחמ .הילע םיעיפשמה
 ,5300,000,000-ל %300,000 ןיב ענ הלא םיל
 -ועפ רפסמ ,3,000-ל 15 ןיב םידבועה רפסמ
 רפסמו ,85,000-ל 3 ןיב שדוחב הריכמה תול
 .8,000-ל % ןיב שדוחב םיקפסמ שכר תולועפ
 הטישה פ"ע בושחימ תמר העבקנ לעפמ לכל
 ןוגראב לעופה בשחוממ םושיי לכל :האבה
 אשונה לש תויזכרמה תדימ פ"ע לקשמ ןתינ
 םיאשונל .ליעל רדגוהש יפכ ,מ"בינ תכרעמב
 ,רצומ ץעו ,יאלמ םושיר ,ריחמת ,ח"הנה
 תנמזה לוהינ םיאשונל .תחא הדוקנ הקנעוה
 ,םיקפסמ שכר לוהינ ,םירמוח ןונכת ,תוחוקל
 תעברא .תודוקנ יתש וקנעוה ,י"פת לוהינו
 -וקנ יתש וקנעוה םהל ,םינורחאה םיאשונה
 מ"בינ תכרעמ לש הביל בל תא םיווהמ ,תוד
 םירומא הלא םיאשונ .ליעל הנייוצש יפכ
 .םינותנ םהל קפסלו ,םהימדוקמ טלק לבקל
 םינושארה םיאשונה תלעפה ,ךכמ האצותכ
 .םינותנה תונמיהמבו םתוליעיב עגפת דבלב
 וילא תודוקנה םומיסקמ ,ל"נה טוריפה פ"ע
 הדוקנ הפסוה ךכל ףסונ .10 אוה עיגהל ןתינ
 -וקנה .ןוגראב םילעופה םיפסונ םימושיי ןיגב
 םיפסונה םימושייל שי םא קר הפסוה הד
 -קייורפ לוהינ ומכ ,רוצייה אשונל רישי רשק
 ."וכו תונוכמ תקזחא ,םיט
 -חימ תמרב ךרוצ שי לעפמ לכב אלש רורב
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 ,ח"הנה תכרעמ .תודוקנ 11 וא וס לש בוש
 לעפמ לכל תינויח יאלמ םושירו ריחמת
 תמועל .ןיקת לוהינ רשפאל ידכ יתיישעת
 תולועפ לש ןטק רפסמ םהל םילעפמב ,תאז
 -זה תכרעמ להנל ךרוצ שי דימת אל הריכמ
 תונמזה לוהינ יבגל .תבשחוממ תוחוקל תונמ
 םהל םילעפמ שי .תודיחא ןיא םיקפסמ שכר
 רפסמ ,םיקפסה םע חווט יכורא םימכסה
 -ינב ךרוצ ןיא אליממ זאו ,ןטק שכר תולועפ
 ,תאז תמועל .שכר תונמזה לש בשחוממ לוה
 םהל ,הקינורטקלא ילעפמ ומכ םילעפמב
 רפסמו שכר תונמזה לש לודג רפסמ כ"דב
 םייתועמשמ םילדבה םע םיקפס לש לודג
 ןתינ ,'וכו הקפסא ינמז ,תויוכיא ,םיריחמ יבגל
 -חל תבשחוממ שכר תונמזה תכרעמ תרזעב
 כ"דב איה י"פת תכרעמ .תובר תויולעב ךוס
 רקיעב תשרדנ וז תכרעמ .תכבוסמו תבכרומ
 בכרומו ךורא רוצייה ךילהת םהב םילעפמב
 -עת ,הקינורטקלא ילעפמ ומכ ,םיבלשב יונבו
 .'וכו ליטסכט ,ץע ,תמכחותמ היש
 בושחימה תמר הבשוח םגדימב לעפמ לכל
 תמר הבשוחו ,ל"נה טוריפה פ"ע לעופב
 לש םינייפאמה פ"ע ול השורדה בושחימה
 ,תוחוקלה תונמזה רפסמ ,ולדוג ומכ ,לעפמה
 תמר ןלהל) 'וכו םיקפסמ תונמזהה רפסמ
 .(תיביטמרונה בושחימה
 הלבקתהש לעופב תעצוממה בושחימה תמר
 תמר תמועל תאזו ,תודוקנ 4.59 איה םגדימב
 8 איהש תעצוממה תיביטמרונה בושחימה
 -חימה תמרש ךכל ןכ םא בל םישנ .תודוקנ
 תמרמ 57%7כ הווהמ לעופב תעצוממה בוש
 רויאב .תעצוממה תיביטמרונה בושחימה
 תא תראתמה המרגוטסיהה תגצומ 1 רפסמ
 תמר לומ לעופב בושחימה תמר תוגלפתה
 ססבתה וילע םגדימב תיביטמרונה בושחימה
 .רקחמה

 םיבשחוממ םיאשונ

 -חימה תוינידמ לש האובב שמשמה רטמרפ
 םיאשונה תוגלפתה אוה םילעפמב בוש
 רפסמ רויאב .ןוגראב םילעופה םיבשחוממה
 יכ תוארל ןתינ רויאהמ .וז תוגלפתה תגצומ 2
 ,ח"הנה יאשונ םיבשחוממ םילעפמה תיברמב
 -ושק רתויה םיאשונה .ריחמתו ,יאלמ םושיר
 לוהינו ,רצומ ץע ומכ רוצייה לוהינל םיר
 47%/-בב קר םימשוימ ,תוחוקל תונמזה
 לוהינו םיקפסמ שכר ומכ םיאשונ .םירקמהמ
 .םירקמהמ 23%7כב קר םימשוימ י"פת
 ב"הראב התיה 70-ה תונש תליחתב רבכ
 תא זא ונייפיאש תודבוע יתשל תוסחיתה
 :תיאקירמאה הישעתה
 תושוע"ש תוכרעמ ןה רוציי לוהינ תוכרעמ
 ."ףסכ תורפוס" קר אלו "ףסכ
 םינוגראב תומשוימה עדימה תוכרעמ בור
 - ונייהד ינשה סופיטהמ ןיידע ןה םייתיישעת
 םושיר ,ח"הנה תכרעמ ומכ "ףסכ תורפוס"
 .'וכו יאלמ

 שחרתהש תא תוארל ןתינ ליעל ןייוצש יפכ
 לארשיב בחרנ ףקיהב ,ב"הראב 1973-ב
 םילעפמה םה םיטעמ .1984-1985 םינשב
 ,םהלש רוצייה ךילהת לוהינ תא ובשחימש
 ב"דב .מ"בינ תוכרעמב ושמתשה רשאו
 יאשונ תא בשחמל ןוגרא לכב םירהממ



 תא אלו ,'וכו םדא חכ ,יאלמ םושיר ,ח"הנה
 ,שכר ,םירמוח ןונכת ,רוצייה לוהינו ןונכת
 .'וכו תוריכמ

 תמר לע םיעיפשמה םימרוגה
 בושחימה

 רפסמ ואצמנ ,ליעל ןייוצ רשא רקחמב
 לש בושחימה תמר לע םיעיפשמה םימרוג
 הלא םימרוג קלחל ןתינ יללכ ןפואב .לעפמה
 ךרוצ םירצויה םימרוג :תוירוגטק רפסמל
 לדוג - םירחא וא הלא םיבשחוממ םימושייב
 םירצומה תובכרומ ,תוליעפה ףקיה ,לעפמה
 -ידמ ,בושחימה יפלכ הלהנהה תוינידמ ;'וכו
 אשונל לעפמה ביצקת תא תעבוקה תוינ
 דיפ תטיש ,בשחמה תדיחי הנבמ ,בושחימה
 -יפ ,הנכות יתב ,ימצע חותיפ) הנכותה חות
 ץוחמ םיאצמנה םימרוג ;'וכו (בלושמ חות

 תוליבח לש עציה ומכ לעפמה תטילשל
 לע יוסימ ,םיאתמ םדא חכ ,תומיאתמ הנכות
 ."וכו םיבשחמ
 יכ רבתסמ רקחמה יאצמימ חותינ פ"ע
 בושחימה אשונ לע רתויב הקזחה העפשהה
 -חימה יפלכ הלהנהה תוינידמל שי לעפמב
 יכ הארמ תוחפ אל בושח ףסונ אצמימ .בוש
 התיה אל רקחמה ססבתה םהילע םילעפמב
 ךרוצל תועדומ םיבר םירקמב םילהנמל
 קיפהל ןתינש תלעותבו לעפמה בושחימב
 -שונה תוגלפתה תא ריבסמ הז אצמימ .ךכמ
 -קמב .ליעל הראותש יפכ םיבשחוממה םיא
 הישעתה ילעפמב תועדומה רסוחל ליב
 יתב ילהנמ לצא תועדומ רסוח םג אצמנ
 תונכותה עציה היה ,ךכש ןוויכ .הנכותה
 הב הפוקתב הישעת ילעפמל תומיאתמה
 אל הנכותה יתבו ,תיסחי ןטק רקחמה ךרענ
 -עת ילעפמל םלוה תוריש תתל ועדי דימת
 ךילהת תטאה לע עיפשהש ףסונ םרוג .היש

 לעופב בושחימה תמר לומ תיביטמרונה בושחימה תמר תוגלפתה .1

 םגדמב תיביטמרונה בושחימה תמר

 םגדימב בושחימה תמר

 םגדימה תיסולכואב םיבשחוממה םיאשונה תוגלפתה .2

 םיבשחוממה םיאשונה
 ח"הנה ריחמת םגדימה תיסולכואב

 דגה רועישה אוה הישעת ילעפמב בושחימה
 .םיבשחמ לע לטומה הינק סמו סכמ לש הוב
 .דויצה ךרעמ 38%-כל עיגמ םיסמה רועיש
 -שעל םיסמה ימוכס ועיגה םימייוסמ םירקמב
 ןיייוצמה רקחמב .םירלוד יפלא תואמו תור
 תא ורצעש םילעפמ רפסמ ואצמנ ליעל
 .ההובגה תולעה ללגב בושחימב העקשהה
 היה הלא םירקמב דויצה לע םיסממ רוטפ
 -חימה תוינכת תא שממל םילעפמל רשפאמ
 .בוש
 בושחימה תמר יכ אצמנ ליעל ראותש יפכ
 יוטיב ידיל האבש יפכ ,תילארשיה הישעתב
 הכומנ התיה .רקחמה ססבתה וילע םגדימב
 -יב זאמ .םיכרצה תמועל תיתועמשמ הרוצב
 יכ הארנו לטובמ אל ןמז רבע רקחמה עוצ
 .יוניש לש ךילהת לחה

 דיתעל טבמו םוכיס
 הלדגו תכלוה יכ הארנ תונורחאה םינשב
 לכל הישעת ילעפמב םילהנמ ברקב תועדומה
 .ליעיה לוהינל בושחימה תובישחב רושקה
 לאיצנטופב וריכה ץראב הנכותה יתב םג
 םיכרצבו הישעתה רוטקסב םייקה רידאה
 םג וריכה סכמה תונוטלש .ולש םידחוימה
 תילארשיה הישעתב בושחימה תובישחב םה
 בושחימ דויצ לע םיסמה תא תיחפהל ולחהו
 .הישעת ילעפמל
 ותישאר קר הז יכ ונל הארנ תאז לכ םע דחי
 ידכ ץאומ תויהל בייחש ךילהת ,ךילהת לש
 תורחת רשוכ תילארשיה הישעתל רשפאל
 .ל"וחב ןהו ,(אובי) ץראב ןה תורז תוישעתב
 יאנת אוה הישעתב ליעי בושחימש רורב
 התודרשיה ףא ילואו התורחת רשוכל בושח
 תמרל עיגהל ידכ .תילארשיה הישעתה לש
 ונתעדל שי םיכרצה תא קפסתש בושחימ
 ריבגהל שי .ליבקמב םירושימ המכב לועפל
 -ישחל הישעתב םילהנמה לש תועדומה תא
 יתב ;םילעפמה בושחימבש תלעותלו תוב
 סייגל רתויו רתוי םיכירצ ץראב הנכותה
 ,הישעתב עקר םע עדימ תוכרעמ ישנא
 רוטקס לש דחוימה יפואל םמצע םיאתהלו
 תא תתל הכירצ הלשממה םג ;הישעתה
 רבעמ) הלשממה תמורת .אשונב התמורת
 הלוכי (םיבשחמ לע םיסמה לש התחפהל
 לש זכרמ םרוג ןיעמ היהתש ךכב תויהל
 ררשמ :המגודל .הישע;7 רושחימה חותיפ
 -עתה דרשמב רחא ףוג וא/ו ,ישארה ןעדמה
 םע דחי תווצ םיקהל םילוכי ,רחסמהו היש
 ,םיניישעתה תודחאתה ,ימדקאה רוטקסה
 אשונה תא םדקל ידכ הנכותה יתב דוגיאו
 -הל יוצרו ןתינ .תנווכמ די םע הליעי הרוצב
 לוהינה בושחימ ךרוצל תועקשהב ריכ
 ןוה תועקשה דודיע תרגסמב הישעת ילעפמב
 -חימש ךכב ריכהל קשמה יטינרבק לע .'וכו
 קרו ,םאש ךורא ךילהת אוה הישעתה בוש
 איבהל לכוי ינדפק ןונכת ךות השעיי ,םא
 יכ לילעב הארנ .ךדיאמ .תויוצרה תואצותל
 הנוכנ הרוצב תבשחוממ היהת אלש הישעת
 תוישעתל תורחת-תרב תויהל לכות אל
 ןה ,רוצייה תויולע תניחבמ ןה ,תובשחוממ
 תושירדבו םינמז חולב הדימעה תניחבמ
 ,תופיקעה תואצוהה תניחבמ ןהו ,תוחוקלה
 .ערימה תיעבב ןדה ףיעסב ראותש יפכ
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 יולה ןועדג 'פורפ

 הדובע ילככ בשחמה
 הנש םירשעמ רתוי ונתוא םיוולמ םיבשחמ
 .ונלש םוי-םויה ייחל רתויו רתוי םירדוחו
 בושיח תולועפ עצבל םיבשחמה תנוכת
 בר רפסמ ןסחאל ,הבר תוריהמב תוירפסמ
 -ימה תא תוריהמב ףולשלו ןיימל ,םינותנ לש
 תא דבעל בשחמה רשוכל ףסונ ,שורדה עד
 -עפה תא הרשפיא ,םימתירוגלא יפל םינותנה
 ,םירחא תודסומבכ ,הישעתב בשחמה תל
 תירקיעה םתרטמש םינותנ דוביע יזכרמכ
 לוהינלו תוטלחה תלבקל שורדה עדימ קפסל
 הלא םימוחתב םימושייל המגודכ .רוצייה
 ,רוציי חוקיפ ,יאלמה לוהינ תא תונמל לכונ
 הייה תושירד תעיבקל א18? תוכרעמ תלעפה
 -ישו הדובע םושיר ,םידעומבו תויומכב רוצ
 רוצייה תומלואב שחרתמה לע עדימב שומ
 -צומ ריחמת ,םילעפמ תבחרה ןונכת ךרוצל
 .דועו דועו םיר
 ,םיבשחמה יריחמ ולזוה רשאכ ,ןמזה םע
 ,םהיעוציב תוריהמ הרפושו ונטק םהידמימ
 םיבשחמב שמתשהל ןתינש הישעתל ררבתה
 ומכ ,ילמשח עונמ ומכ ,"תונוכמ יקלח"בכ םג
 עדוי בשחמה .'וכו םייניש לגלג ומכ ,גרוב
 ,םיקסידה ןנוכב םינותנה םוקמ לע טילחהל
 -תמה םוקמל ארוקה שארה עורז תא עינהל
 בשחמה .םיאתמה שארה תא ליעפהלו ,םיא
 -דמבש תויתואה תרשרש תא עינהל עדוי
 -מב השורדה תואה תאצמנ יתמ תעדל ,תספ
 -פדהה תכמ תא הילע ליעפהלו םיאתמה םוק
 תולועפה גוסמ ,תוינכמ תולועפ הלא .הס
 עודמו ,רוצייה ינקתמב תושורדה תוטלחההו
 ?בשחמ תולעפומ רוציי תונוכמ תונבל אל
 בשחמ תרזעב רוציי לש ןדיע לחה וז הרכהב
 .(63א)

 תומישמה לע עירתהל קר אל לגוסמ בשחמה
 תא ונורכזמ ףולשל לגוסמ אלא עצבל שיש
 המישמ עוציבל תושורדה הנוכמה תולועפ
 תא עצבת ןכא הנוכמהש חקפלו תמיוסמ
 הז תונוכמ גוס .יברימ קוידבו הנממ שרדנה
 דוביעל תונוכמה קושב םויכ יטננימודה אוה
 תיתרפס הרקב תונוכמ םשב רכומו יבבשה
 ןמוקמ תא ושבכ הלא תונוכמ .(6א₪)
 שומיש .הברה ןתוליעי ללגב רוציי יעצמאכ
 ,הקופתה תאלעהל איבמ הז גוסמ תונוכמב
 םיקלח רוציי רשפאמו דויצה תלוצינ תלדגהל
 היה דאמ רקיו השקש ,םיקיודמו םיכבוסמ
 .הז גוסמ תונוכמ ילב םרציל
 בשחמ תרזעב רוצייה אשונ תוחתפתה תא
 םושייל :םירושימ ינשל קלחל ןתינ ץראב
 םירצומו היגולונכט חותיפלו היגולונכטה
 .םושייל םישורדה
 "שה תונש תליחתב לחה היגולונכטה םושיי
 .ב"הרא תמועל םינש ששכ לש רוגיפב ,םיש

 ידי לע ינמודמכ השכרנ הנושארה הנוכמה |

 םתשקשקסו | תנוכמ ,תיאבצה |הישעתה

 תולחמ רחאל .בקונמ טרס י"ע הלעפוהש
 -מב הדובעה תוליעיב וחכונ תורצק תודלי

 הנוכמ לכ םימיה םתואב .הז גוסמ הנוכ

 ןויע ימי וכרענ ,הגיגח התיה ץראב הנקתוהש |

 תונכותה ,שומישה לע םיבר הכרדה יסרוקו
 םויכש רבד ,הז גוסמ תונוכמ לש הלעפההו
 .ךחוגמ הארנ
 םוי םוי ייחב המצע תא החיכוה וז היגולונכט
 -תופמה תוצראבו ץראב דויצה ןיב רעפהו
 רוגיפ שי םויכש ינמודמכ ,ןטק םלועב תוח

 החתפתה היגולונכטה .רתויה לכל הנש לש |
 -וכה רוציי זכרמל החתפתה תדדוב הנוכממו \

 ,עוניש תוכרעמ ,םיקלח ןסחמ ,םילכ ןסחמ לל
 -ולונכטה םיתעל .דועו שימג רוציי תוכרעמ
 רשק אלל ,תויורשפאה ירחא תפחסנ היג
 ישודיח ירחא הציר שממ שי ץראב .םיכרצל
 המכ שי םויכ .אל וא שורד םא ,היגולונכטה
 תונוכמ יפלא
 .רוצייה תוליעיל
 -ועל האוושהב ,ץראב וז היגולונכט לוצינ לע
 ילוי) תונותיעב הבתכמ דומלל לכונ ,םל
 תורבחמ םיגיצנש ךכ לע תחוודמה (8
 ללכושמ דויצ תונקל ידכ הצרא ואב הילגנאב

 תומרות ןבור ,תובשחוממ

 .הקוצמב םילעפממ ינרדומו

 ךירצמ וניא תושידח רוציי תוכרעמ חותיפ
 ללכושמ םתירוגלא ,בוט ןויער אלא בר ןוה
 תווקל ,ןכל ,היה ןתינ .עוציבל בשחמ תינכתו
 לארשי תנידמו םיאלפ ללוחי ידוהיה שארהש
 יוותמו חותיפה ידקוממ דחא תויהל לכות

 לכב תואיצמה .בשחמ תרזעב רוצייב ךרדה |

 בור .ךופה ןוויכ לע הארמ חותיפה תונש
 םירצומו תונויער םיקיתעמ ץראב םיחתפמה
 .ץראב םרציילו םדבעל םיסנמו ץראל ץוחמ
 הנידמ ונא רתויב הלודגה החלצהב םגש ךכ
 םישידח םהש םיבר םימוחת םנשי .תררגנ
 ול שיש לעפמ םייק אלו ,ולוכ םלועב ירמגל
 -אידיא אוה הז רבד .הז םוחתב ןיטינומה תא
 סופתל תושדח תונידמלו םישדח םימזיל יל
 רפסמ .שקבתמה תא קושל עיצהלו תוגיהנמ
 הז ןוויכב ךלה םיחתפמ לש רתויב םצמוצמ
 ירעצל ךא .(קטורטפוא תרבח) דאמ חילצהו
 תונמדזהה תא ולצינ אל תורבחה בור

 "חוטב לע" תכלל ורחבו םויה דע תיגולונכטה
 -מל וא תוכרעמ לש תוקחמו תוררגנ תויהלו
 םירצומה .יאוול רצומל "השינה" תא אוצ
 -ועו רוקמהמ תוחפ םישוע ץראב םירצוימה
 םהל רשפאמה םרוגה אוה ריחמה .תוחפ םיל

 -ישממ םיליבומה ןמזה ךשמב ךא .תורחתהל

 תואסריג םע תאצל ,רצומה תא חתפל םיכ

 תורבחה .רתוי לוז ריחמבו רתוי תוטושפ

 תובייחו תורצב ןמצע תא תואצומ ץראב
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 ,גולנוק ,לאערזי ,עונרש תורקב) רגסיהל
 .(םיטובור רוצייל תונוש תורבחו
 הכימת שי םלועב תוחתופמ תונידמ רפסמב
 שי .וז היגולונכט חותיפב תימואל הנווכהו
 הכימת םג שי ךכל םאתהבו ,תוימואל תורטמ
 םיקהל וניסנ ץראב .םיחתפמל תיתלשממ
 רוזעיש ,ההז הרטמל מ"ביתל ימואל זכרמ
 הישעתהו רחסמה דרשמ לש ישארה ןעדמל

 -יפ לש םיטקיורפב הכימתב תויופידע עובקל |
 לא רבדה אצי אל תונוש תוביסמ ךא .חות
 תוחתפתה ינוויכו םיכרצ לע רקס .לעופה
 םג היצמוטואהו הקיטובורה םוחתב םייוצר

 תליחתב ,תאז תמועל .לעופל אצי אל אוה |

 זכרמו ןעדמהש םסרפתה הנשה טסוגוא
 -ורשפא תקידבב הישעתל ועייסי תועקשהה
 םיטובורו היצמוטוא תכרעמ םושיי תוי
 ינפל וסינ הילגנאב .ךכ לע ךרבל שי .םילעפמב
 רתויש התיה האצותהו וז ךרד םינש עבשכ
 לדג םיטובורה תונקתה רפסמ לדג רשאמ
 .םיקדובה םיצעויה רפסמ
 -טמל ףוג תמקהב תעכ לפטמ עדמה דרשמ
 ול לחאנו תימואל תוינידמ תיוותה לש תור
 .החלצה

 בשחמ-תולעפומ-תונוכמ
 םוחתב ץולחה ויה תיתרפסה הרקבה תונוכמ
 -עתב בשחמ-תורקובמ-תונוכמב שומישה
 "עתה .השק הסינכה התיה ץולח לככו ,היש

 תעצומה היגולונכטהש חכוויהל תבייח היש |
 החכוההו ,הליעי םג אלא השדח קר הניא
 לע אקוד ואלו םישעמב .חטשב תויהל הכירצ
 5 םותב .םיינויגה םינועיטו םירבסה ידי
 ןה ,הלא תונוכמ תעפוהל תונושארה םינשה
 5 רובעכ .רוצייה תונוכממ 2%7כ קר וויה
 תופסונ םינש 3 ;ו0%-ל ועיגה תופסונ םינש
 םיצמאמ ועקשוה תונושארה םינשב .25%"ל
 הסיפתה תרדחהל ץראבו םלועב םיבר
 .ירוציי ילככ םיבשחמ םושיי לש היגולונכטהו
 לע םירנימסו ןויע ימי ,םיבר םיסרוק וכרענ
 היגולונכט תרדחהב ליגרכו ,הלא תונוכמ
 ,תובהלתהה לש םיבלשה תא ורבע השדח
 ללוכ ,םיאתמה םוקמה תאיצמו הבזכאה
 שודיח ןיא םויכ .הלש תולבגמהו תונורתיה
 דרפנ יתלב קלחל וכפה ןהו הלא תונוכמב
 -לנויצנבנוק תונוכמ ,ךפיהל .ירוצייה ףונהמ
 .םויכ טועימב ןה תוי
 תורקובמ תיתרפסה הרקבה תונוכמ תחלצה
 חותיפלו השיגה ץומיאל האיבה בשחמה
 םויכ .תוירוציי תונוכמו דויצ לש בחר ןווגימ
 ,בשחמ תולעפומ הדידמ תונוכמ םיאצומ
 -חמ ,םיבשחוממ עוניש יעצמא ,ביט תרקב
 םויכ אוצמל ןתינ השעמלו ,םיבשחוממ םינס
 .יתיישעת ןקתמו הנוכמ לכב טעמכ בשחמ



 -ויב ץופנ הז גוסמ תונוכמב ץראב שומישה
 .שומישב הלאכ תונוכמ יפלא המכ שי ,רת
 תורקב חותיפש הבשחמ התיה ,ךכל רבעמ
 ילארשי רצומ תויהל לוכי תונוכמל בשחמ
 -ותבו הרמוחב רקיעב איה העקשהה .בוט
 .םהב רדומתהל םילוכי ונאש םיאשונ ,הנכ
 תורבח 3 ולעפ םיעבשה תונשב ,ןכאו
 בשחמ תורקב רוצייו חותיפל תוילארשי
 רפסמ ופסונ םינומשה תונשב .םילכ תונוכמל
 תומדקתמהמ תוכרעמ חתפל וסינש תורבח
 ,תורבחה לכ םויכ ירעצל .הז םוחתב םלועב
 .ןתוליעפ תא וקיספה ,תונוש תוביסמ
 תקפתסמו תינרמוי תוחפ םויכ תוליעפה
 -יחו ץופישב וא ,הנמזה יפל תונוכמ תינבב
 .הז גוסמ תונוכמ שוד

 םייתישעת םיטובור

 לש ךילהתב םויכ אצמנה םימושייה דחא
 םיאצמנה ,םייתישעתה םיטובורה םה הרידח
 ,הבזכאה בלש ,ינשה בלשה ףוסב תעכ
 בלשה תלחתה תא עומשלו תוארל םיליחתמו
 תויחל דומללו תונורתיב הרכהה לש ישילשה
 תא ררועמ טובור גשומה .תונורסחה םע
 תומולחה דחא תא ילוא אטבמו ןוימדה
 -ומדב רוצי רוצינ םדאה ינב ונאש ,םיישונאה
 אלל ,ונבל תולאשמ תא אלמיש ,ונמלצבו ונת

 תודובעה תא עצביש ילכ .םיצוריתו םיחוכיו
 -וסמהו תוממעשמה ,תופייעמה ,תורוחשה
 תרקובמ הנוכמ אוה יתישעתה טובורה .תונכ
 תולעב תוינכמ תועורזמ תבכרומה ,בשחמ
 םהש ןוויכ .םירדגומ תועונתו המרה רשוכ
 לע םיפידע ויהיש ךכ םננכתל ןתינ םיינכמ
 .םדאה לש תועורזה ךרואו המרהה רשוכ
 תקפסמ תילוארדיה וא תילמשח תכרעמ
 תחקפמ בשחמ תרקב תכרעמו ,םירירשל חכ
 וזיא טובורל הרומ בשחמ .תועונתה לע
 וזיאבו לולסמ הזיאב ,יתמו עצבל העונת
 לש דיה ףכ ומכ ,טובורה הצקב .תוריהמ
 הדובע ילכ וא תינספת תרבוחמ ,םדאה
 ('וכו םוטיא ,ךותיר ןקתמ ,העיבצל תשרבמ)
 .תשרדנה הלטמה תא עצבל םדיקפתש
 דיקפת לכ עצבל לגוסמ טובורה הז הנבמב
 .וירושיכו ותדובע םוחת תולבגמב
 תא טובורה תא דמלל רתויב הצופנה ךרדה
 ,המגדה ידי לע איה עצבל וילעש הדובעה
 הענה ידי לע טובורל "הארמ" םדאה ,רמולכ
 טובורה ,תושעל וילע המ ,טובורה לש תינדי
 םש תחת ונורכזב רבדה תא םשורו הפוצ
 ןתינ טובורה בשחמב .דמלמה ידי לע רחבנש
 -ורהשכ .תודובע יגוס לש בר רפסמ רומשל
 אוה תמיוסמ הדובע עצבל הדוקפ לבקי טוב
 תשקובמה הדובעה יטרפ תא ונורכזל ןעטי
 ודמילש המל םאתהב .קיודמב התוא עצביו

 ילאידיאה דבועה ןכל אוה טובורה .ותוא
 :(דחא טקפסאמ)
 שיגר וניא .הדובעה יאנת לע ןנולתמ וניא -

 ,רוק .תוחל .םוח ןוגכ ,הביבסה יאנתל
 .'וכו הליער הריפסומטא

 ,הפק ,םירהצ ,רקוב תוקספהמ הנהנ וניא -
 .םיישיא םיכרצל

 םייתחפשמ םיעוריא ול ןיא .ריסחמ וניא -
 .חור יבצמו

 עצבמו וילע םינוממה םע חכוותמ וניא -
 ןיב ,רפסה יפל דבוע) .תונמאנב דיקפת לכ
 .(ער וא בוט הזש

 -ובור 80,000-כ םלועה יבחרב םילעופ םויכ
 .1סס-כ ץראב הישעתבו םיט
 הקירפו הניעט אוה ץראב ירלופופה םושייה
 תונטק תויומכבו (21%) ךותיר וירחא ,(47%)
 ,ץראב .העיבצבו הבכרהב םיטובור םושיי
 אצמנ לודגה םיטובורה רפסמ ,םלועב ומכ
 ידקומ ץראב .םילעפמ לש ןטק רפסמב
 הישעתה ,תיאבצה הישעתה םה םיטובורה
 .רקשי ילעפמבו .תיצוביקה
 ישוח לש ישונאה שגרה ןיידע רסח םיטובורל
 -וח אלל .השיח ,העימש ,היאר ןוגכ ,םדאה
 טמוטואכ ויתועונת תא עצבי טובורה םיש
 ,םלג רמוח אלל םג תרמוא תאז (טובורכ)
 שי קפס אלל .קרס תועונת ידיל איביש רבד
 וניא הז ןורסחש תודובע לש בר רפסמ
 .ןהיבגל יתועמשמ

 תונקהל היהי ןתינ םישוחה תוכרעמ תפסותב
 ומכ ,הטלחה רשוכו היצנגילטניא טובורל
 תעיבק ,םתרוצ יפל םתדרפהו םיקלח ןוימ
 -לחה ןיבש חוורימל םאתהב ךותירה תועונת
 לע דוקיפ יריל איבת היצנגילטניאה .דועו םיק
 -ונת תרזעב םוקמב תולטמ תרזעב טובורה
 -כרהל ותוא סנכהו קלחה תא חק :ןוגכ) תוע
 ההזי טובורה וזכ הדוקפ תלבק רחאל .(הב
 תוטניררואוקה תא עבקי ,קלחה תא
 תא ךילויו אצמנ אוה הבש היצטנירואהו
 -ושכמ תפיקע ידכ ךות ,שורדה םוקמל עורזה
 .ךרדבש םיל
 תונורתיהש | ונייצ םיטובורה ישמתשמ
 ,רצומה ביטב הילע :םה וגשוהש םיירקיעה
 -דגה ,רוצייה תויולעב רכשה ביכרמ תנטקה
 הלהנהה לש בוט רתוי חוקיפו הקופתה תל
 .לעפמב השענה לע
 תונש תליחתב לחה ץראב םיטובורה ןדיע
 םיטובור תינבו חותיפש היה הארנ .םינומשה
 הנטק העקשהה .ץראה יאנתל דאמ םיאתמ
 .תונכיתו םוכחיתב רקיעב היולתו תיסחי
 ,םיטובור חותיפל תורבח 14 לעמ ומק ץראב
 םקלחבו תויללכ תורטמל םיטובור םקלח
 -קל טובור ןוגכ ,תורחוימ תורטמל םיטובור
 .מ.א.ר ,טיבורא ,טיבלא תרבח) רדה ירפ ףיט
 ךותירל טובור ,הזירא יתבל טובור ,(תוכרעמ
 .דועו העיבצל טובור ,(הקיטובור וקלא)
 ילאיצנטופ ןכרצ הווהמה ,תיאבצה הישעתב
 הלקשנ םייתישעת םיטובור ימושייל לודג
 .יחרזא רצומכ םיטובור רצייל תורשפאה
 קיפסמ אוה ימוקמה קושהש היה לוקישה
 אצי אל המ םושמ ךא .תאז קידצהל ידכ לודג
 -ונכוס 20-כ ומק ךכל ףסונ .לעופה לא רבדה
 תורבחו םלועהמ םיטובור ינרצי לש תוי
 -יצמה .םיטובור תנקתהב יסדנה תוריש ןתמל
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 ררבתה .הזה םוחתב םינפ הריאה אל תוא
 ,ץראה תרצות םיטובור אציל דאמ השקש
 "ושארה תובהלתהה תורמל ,ימוקמה קושהו
 -עתב םיטובור לש יביסמ םושיימ עתרנ ,תינ
 רקיעב ,םלועה לכב התיה המוד העפות .היש
 םיטובורב ולתש תומזגומה תווקתה ללגב
 הכימת רסוחמ ןכ ומכו ,ןושארה רודהמ
 -ובורה ינקתמו יקפס לש הקיפסמ תיגולונכט
 תורבח עברא-שולש ץראב וראשנ םויכ .םיט
 םוחתב רקיעב ,אשונב קוסעל תוכישממה
 .הנקתהה
 ץנע לעב תויהל ךישממ םיטובורה אשונ
 יתבב ,ההובג הלכשהל ךוניחה תודסומב
 לש היצמוטואל זכרמבו םייעוצקמה רפסה
 .הדובעה ןוירפל ןוכמה
 -ור תשרדמב הקיטובורל ילארשי זכרמ םקוה
 תיצוביקה הישעתה תא תרשל הרואכל ,ןיפ
 תרבח .הישעתה ללכ תא םג תרשמ אוה ךא
 דומיל תורטמל טובור החתיפ הקיטובור דשא
 תודבעמב .הקיטובורל הכרדה תינכת ןכו
 -ובור האמ לעמ םילעופ הקיטובורל דומילה
 הנטיק םג המייקתה ץיקה .םיידומיל םיט
 ,ןינכטה דיל ,אשונה דומילל רעונל
 תשפוחמ ונהנו בר ןינע וליג הב םיפתתשמהו
 תא בינת הכרדההש הווקנ .םהלש ץיקה
 .חרפיו רוזחי םיטובורה ןדיעו היתוריפ

 םיבשחוממ יאוול ירצומ
 לחהש ,היאר תוכרעמ חותיפש ןייצל ןינעמ
 אצמ ,םיטובורל היצנגילטניא תפסוה ךרוצל
 אוהו ,בושח תוחפ אל יאמצע םושיי םג
 ,המגודל .רוצייה וקב 100% לש ביט תרקב
 רצומה םא תקדוב רוצייה וקב היאר תכרעמ
 הלועפה ךשמה לע הטילחמו הכלהכ בכרומ
 םדקומ בלשב םירצרמו םיקלח יוהיז .םאתהב
 רכינ ןוכסחל איבמ הבכרההו רוצייה לש
 רצומ חותיפ לש ,וז העפות .הדובעבו רמוחב
 הרוש ויתובקעב ררוגה תמיוסמ הרטמל
 םימוחתב םימושייו יאוול ירצומ לש הכורא
 -תל תיניפוא ,הליחתכלמ םהילע ובשח אלש
 .בשחמ תרזעב רוצייה לש םוח
 םיקלח תורציימ תיתרפסה הרקבה תונוכמ
 ןורכזב תאצמנה הדובעה תינכתל םאתהב
 תנכהב ישוק שיש ררבתה ךא .הנוכמה לש
 -ושיח ךירצמ רבדה .תינדי וז הדובע תינכת
 המ .םיכבוסמ םיתעלו םיבר םיירטמואיג םיב
 תינכת חתפל רשאמ טושפ רתוי תויהל לוכי
 תינכת תא וניכיש (2[) הפשו בשחמ
 תולועפהו קלחה תרוצ לש טלקמ הרובעה
 -וימ תונכית תפש החתופ ןכאו ?תושורדה
 -לצהה .תיתרפסה הרקבה תונוכמ רובע תדח
 -ינכל ןבומכ האיבה הז גוסמ תונוכמ לש הח
 תורחת תריציו הז קושל םינרצי רפסמ תס
 -וצבו תונוש תונוכתב אטבתמ רבדה .םהיניב
 תורחא תודוקפב םג ןכלו תונוש הדובע תור
 תפשש ךכל איבה הז רבד .תולועפה עוציבל
 לכ תא תרשל הלכי אל תונוכמה לש תונכיתה
 -יצמה חרוכ ךכו ,קושב תומייקה תונוכמה
 בשחמ תינכת ,שדח רצומ ידיל איבה תוא
 תיללכה הדובעה תינכת תא המיאתמה
 .(ק091 קזסס690ז) תיפיצפס הנוכמל (71.)

 ןיא (בשחמ תינכת ללוכ) תינכת לכ ומכ

 -עת איה ץרותש הנושארה םעפבש בר יוכיס
 ,הז הרקמב ,בשחמ תדובעב .תולקת אלל דוב
 הז הרקמב הישעתב הדובעב ,רינו ןמז ונזבזב
 זובזבל םימרוגה ,םימוגפ םיקלח םירציימ ונא
 וק תקספה םיתיעלו הנוכמ ןמז ,םלג רמוח
 תקידב תורשפא אוה ךכל ןורתפה .רוצייה
 רמולכ ,רוצייה תפצרב הצרהה ינפל תינכתה
 תיפוסה תינכתה תא ץיריש יפרג רצומ חותיפ
 .(א6 שז10681ו0ח) התקידב םשל בשחמ לע
 אוה א6 קזספזגחוחווחפ תינכת תנכהל טלקה
 וז הירטמואיג ךא .קלחה לש הירטמואיגה
 בשחמ תרזעב ןוכית תכרעממ קלח איה
 דרפנב תולעופ תוכרעמה יתש ךא ,(60)
 םינותוה תא סינכהל שמתשמה לעו
 רקחמב) .דרפנב תכרעמ לכל םיירטמואיגה
 לש םינותנ םיסינכמ םויכש ררבתמ השענש
 ךלהמב םימעפ שמחכ קלחה תירטמואיג
 רצומ ידיל איבמ הז רבד .(רוצייה תונכה
 -תתש 62 תכרעמ לש בוליש אוהש ,ףסונ
 ךרעמל תוירטמואיגה תוטנידרואוקה תא םור
 .תיתרפסה הרקבה ןוכית
 לע תלעופ 6 קזסָקזגחוחוהק"ה תינכת
 תולועפה לע רקיעבו קלחה תירטמואיג
 רמוח תרוצ יונישל תושורדה תויגולונכטה
 תולועפה תעיבק .שורדה קלחה תרוצל םלגה
 םיכרענ םויכ .תינדי םויכ תישענ תושורדה
 תינכת תנכהל םירכינ חותיפ יצמאמ
 670  רוציי יכילהת תעיבקל בשחמ
 שי .[6סחוקטוסז 41066 206055 ?!גתהוהָש]

 תינטשפ השיגב תולעופה תוכרעמ רפסמ
 םע בלתשתש תכרעמ תארקל אוה חותיפהו
 .64 0 תוכרעמ
 -ורה דומיל לש היעב שי םיטובורה םוחתב
 לכ ירה ,המגדה לש תלבוקמה הטישב .טוב
 קתושמ ,ונממ קלח אוה טובורהש ,רוצייה וק
 המישמה תא טובורה תא םידמלמש ןמזב
 תא דמלל םילוכי ונייה םא .עצבל וילעש
 6א6-ה תנוכמ תא םידמלמש ומכ טובורה
 הז ןמז ,(רוצייה תפצרב אלו דרשמב רמולכ)
 לש תוכרעמ םיחתפמ הז ךרוצל .ךסחנ היה
 -חוימ תונכית תופשו +(2/1[-1.וח6 ?זסקזגחוחווחש

 תכרעמב רזעיהל איה םיכרדה תחא .תוד
 תלועפ לש היצלומיס תושעל ןתינ הבש 62
 לש תיטניקה הנוכתה תא לצנלו טובורה
 תויושגנתה תקידב םשל תיפרגה תכרעמה
 .הדובעה תביבסב טובורה לש
 -ועל ואבש םיפסונ םיבר םירצומ תונמל ןתינ
 רוצייה םוחת לש תוחתפתההמ האצותכ םל
 ןיידעש םיבר םירצומ לשו ,םיבשחמ תרזעב
 .ןמזה םע ועיפוי חטבלו םישורד
 םירצומ חותיפ תוליעפ תמייק הז םוחתב
 הכרד תא תאצומה ,ץראב תכרובמו הפנע
 .ל"וחב םיקוושל םג
 -קוה (ל"אפר) המיחל יעצמא חותיפ תושרב
 תויגולונכט םשייל היה הדיקפתש הדיחי המ
 םיאשונה דחא .תויחרזא תורטמל וחתופש
 -מב םג לפוטמ הז אשונ .היאר תוכרעמ היה
 תונמל ןתינ תוטלובה תורבחה ןיב .ןמציו ןוב
 תקידבל הירצומש קטורטפוא תרבח תא
 תצירפו חותיפ ןכא םה ,םיספדומ םילגעמ
 תלועפ ןונכתל יפרג ךרעמו ,תיגולונכט ךרד
 -וחיי רצומ אוהש פ"שוע תרבח לש םיטובור
 דוע תומייק תורכזומה תורבחה דבלמ .יד
 םוחתב תוקסועה תורבח םיעבראמ הלעמל
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 .הז םוחתב םירצומ תוקוושמ וא תוחתפמו
 רינ תרבח תא ריכזהל ןתינ תורבחה ןיב
 -דק תרבחו מ"עב ןורטמיס ,מ"עב תויגולונכט
 ץראב םיירלופופ םהירצומש מ"עב (.ס.א) קט
 .ץראב הז םוחת םושייל םימרות םהו
 תמרב יוקיח ירצומב תוקפתסמ תורבחה בור
 -מה םג ךא חטשב תוליבומהמ הכומנ עוציב
 .רתוי ךומנ ריח

 רוציי יעצמא תעפשה
 לוהינ לע םיבשחוממ
 רוצייה
 לע ףטוש עדימ ךירצמ יתישעת לעפמ לוהינ
 םיבר םיצמאמ .רוצייה תפצרב השענה
 תוינדי חוויד תוכרעמ חותיפב רבעב ועקשוה
 תוכרעמ ,הלא םינותנ תטילקל תובשחוממ וא
 לש קוידהו בוטה ןוצרב תויולת ויה דימתש
 ידיל איבהל לוכי קיודמ אל חוויד .חוודמה
 םישורד םניאש םיקלח רוצייל דויצ תסיפת
 תנמזה ,הבכרהל םיקלחב רוסחמו ,תידיימ
 תונוכמב םיבשחמה .'וכו םירתוימ םירמוח
 -חא םיבשחמל םירבוחמ (ןיידעו) ויה רוצייה
 יזכרמ בשחמ ,רמולכ ,תינוויכ-דח הרוצב םיר
 תינכת תא הנוכמה בשחמל ריבעהל לוכי
 לוקטורפ ,םייק דימת אלו ,יווילב ,הדובעה
 המ קוידב עדוי הנוכמה בשחמ .תרושקת
 ,הרצייש םיקלחה תומכ ,תעצבמ הנוכמה
 ןתינ םא .'וכו םילכה בצמ ,רוצייה ינמז
 לע חוודל םיטובורהו תונוכמה יבשחמל
 עדימ לבקנש חינהל שי רוצייה תפצר יעוציב
 תכרעמ רוציל שי ךכ םשל .קייודמו ינמז-וב
 יזכרמה בשחמה ןיב תינוויכ-וד תרושקת
 השענ הז ןוויכב חותיפ .תונוכמה יבשחמו
 -וכמכ תועיפומ תושדחה תונוכמה בורו םויכ
 .תמייק רבכ וז תורשפא םהבש ,פא6 תונ
 -פסנ תוכרעמ גישהל ןתינ תומדוקה תונוכמל
 .השורדה תרושקתה תא תועצבמה תוח
 תוחתפתהה תובקעב תוחתפנה תויורשפאה
 בשחמ-לעפומ ירוציי דויצ לש תיגולונכטה
 הסיפת ידיל איבמ תינוויכ-וד תרושקת לעב
 01 - לש הסיפת ,רוצייה לוהינב השדח
 -יפתה .6סחוקטוסז [הו6קז9100 א[3הט[36וטזוחק

 קוסיע םוחתב ליגרכו ,םויכ תחתפתמ הס
 תורדגהו ,תושיג ,תועד הברה שי שרח
 דע םינש רפסמ דוע חטבל חקיו ,אשונל
 .תמכסומ הסיפת שבגתתש
 לש היעב שיש הז םויכ םכסומ ןכש המ
 לש כא6 תונוכמ יבשחמ ןיב םינותנ תרושקת
 םינרצי לש םיטובור יבשחמ ,םינוש םינרצי
 יבשחמ ,א40: עוניש תוכרעמ יבשחמ ,םינוש
 6% תוכרעמ ,45/85 םייטמוטוא םינסחמ
 תוליעפ םויכ תישענ .דועו םינוש םינשייחו
 -ישעת לעפמב םינותנ תרושקת םוחתב הרע
 -גהל תוימואל ןיב תודעו תרזעב (א[8פ) ית
 שי .דיחא ןקת לע המכסהו םיכרצה תרד
 -גונמ םיסרטניא םג שי ךא ,אשונב תולחתה
 -ציו םישמתשמ ןיבו ,תונוש תורבח לש םיד
 ,דויצה ינרצי ץחל תובקעב ,הנורחאל .םינר
 ןמזה לכ ץורל קיספהל הטלחה הלבקתה
 -ובע תא איפקהלו ,םינוכדעו םירופיש ירחא
 .םינש ששל תויצקיפיצפסה תרדגה תד



 ,םיתעל תמזגומ ילואו ,הבחר הנבה שי ץראב
 -כחותמ רוציי לוהינ תוכרעמ לש הלעפהב
 הנכות תונורתפ ינתונ לש 1988 ךירדמב .תומ
 יאלמ לוהינ לש םוחתב תונמל ןתינ הישעתל
 תעצומ רצומ ץעל הנכות ,תורבח 65 ןסחמו
 .תורבח 28 - ם"ביתל ץועי ,תורבח 40 ידי לע
 תומיאתמו םיתוריש תונתונ תורבחה בור
 -בח טעמ .שמתשמה שומישל ל"וחמ הנכות
 אל ןהב םגו תוילארשי תוכרעמ תוחתפמ תור
 .ירוקמ ילארשי חותיפ תוארל ןתינ
 םידדובמ םיאשונב בשחמ תוכרעמ םושיי
 רופיס םלועבו ץראב הוויהו ךרובמ אוה
 .רחא רופיט אוה תוכרעמ בוליש .החלצה
 הרואכלש ,הז בולישב ךרוצה ינויגהו עודי
 לש טבמה תדוקנמ רקיעב ,ותושעל היעב ןיא
 םירבד הברה עצבל לגוסמ בשחמה .בשחמה
 ,רוצייה תוכרעמב םג תויולת תוכרעמה ךא
 ןיידע םהבש ,רוצייה תטישבו רוצייה ידבועב
 ןיב יגול רעפ םייק .היצרגטניאל םילשב אל
 אשונה .תיגולונכטה תלוכיהו בשחמה תלוכי
 -שומ יתלב ןיידע אוה ןומיזו רוציי חוקיפ לש
 ויהי םהשכ .םימתירוגלא רפסמ םירסח ,םל
 -ידעלב ךא ,םיכרעמה תא בשחמל היעב ןיא

 -פחמ .תרשפתמו תעלוצ בשחמה תינכת םה
 ךא תונוש תויגולונכט םיסנמו םיכרד םיש
 -יכוה אל ןיידעו תושידח ןה ולא תויגולונכט
 תועמשנ ןה .תישעמ הניחבמ ןמצע תא וח
 הצירהש ששח שיו ,תוחיטבמו תוינויגה
 ,תויפיצב דמוע דימת אלש ,שדחה ירחא
 -צומו תוטישמ םג העיתרו הבזכא ידיל איבי
 תוחתפמ תורבח רפסמ .םינמיהמו םיבוט םיר
 -רעמ תומשיימו ,הז םוחתב הנכות תוכרעמ
 ןתינ דימת אל ךא ,הישעתב תובלושמ תוכ
 -פומ דימת אלו ירוקמ ילארשי חותיפ תוארל
 .לבחו ,יוצמהו יוצרה ןיב תעדה לוקיש לע

 רוצייה ועצמא תעפשה
 תוטיש לע םיבשחוממה
 רוצייה
 תויוליעפ לכ טעמכ ומצע רוצייה םוחתב
 ידי לע לעפומה דויצ ידי לע תועצובמ רוצייה
 דוביע שורד וב קלחה תא ןועטל ןתינ .בשחמ
 ןמיס תתל ,יתישעת טובור תרזעב הנוכמב
 -תהל רשפאו הנוכמב אצמנ קלחהש הנוכמל

 הצניח עדמ תויועעת זכרמב

 הקינעמ ייהפיחל תילכלכה הרבחהי'
 תמדקמו תוריעצ תורבחל תונמדזה
 זכרמיי תרגסמב תושדח תומזוי
 רשא תורבחל .ייהפיח עדמ תוישעת
 הנבמב ,ורכשוי תומיאתמ הנאצמת
 סידרשמ ,ייתיגולונכטה הממחהיי
 +  םיאנתב ,ריווא יגזוממו סיטהורמ
 תושרל ודמעוי ,ףסונב .םיפדעומ

 תיגולונכנטה הממחה

| 
 תושדח תומזוי

 תובישי רדח<* םילילמת דוביע %
 הלא לכ .דועו הקזחא יתורש*
 החוורה יתורש ךרעמ לש יוביגב
 תורבח תונהנ ונממ ,הלהנמהו
 לש הנושארה הרושה תא תוגציימה
 -- לארשיב עדי תוריתע תוישעת

 .דועו ,טניסלא ,טיבלא

 \ םוד

 דוע המ םיפסונ םייטרפ רורבל
 ידרשמל סויה
 ייהפיחל תילכלכה הרבחה'

 דרשמ יתורש < תורבחה

 יש יול לארשי תרושקת + תוריכזמו

 ל"עב הטיחל תילכלכה הרבחה
 047520742 :סקפ 04520422 :ל0 ,31905 הפיח עדמ תוישעת זכרמ

 עידוהל ןתינ דוביעה רמגב .דוביעה תא ליח
 -יצרמה תינכתה תא ליעפיש טובורה בשחמל
 רשפא .תמיוסמ הנוכמ ךותמ עורי קלח הא
 רשאבכ .,רוציי יאתב רוציי תטישל רובעל ןכל
 -ורו רתוי וא תחא הנוכממ בכרומ רוציי את

 את תונוכמ לש הקירפו הניעטל שמשמה טוב
 איה וז הטיש תלעפהל םיכרדה תחא .רוצייה
 -וקמב םחינהלו הדובעל םיקלחה תא ןיכהל
 תרמשמב םדא תרזעב ךכל םידעוימה תומ
 רבעל תישילשו הינש תרמשמבו ,הנושאר
 ךרד .לעפמב םדא תוחכונ אלל תומכה לכ תא
 לש בר רפסמב םויכ תלבוקמו תלעופ וז רוציי
 ?דחא רוציי אתב קפתסהל המל ךא .םילעפמ
 ,רוציי יאת לש הרוצב לעפמה תא תונבל ןתינ
 תא ןיטקת ,רוצייה תטיש תוליעיל איבתש
 תרצותה יאלמ תא ןיטקת ,רוצייה ךשמ
 .רוצייה תנכה תויולע תא ןיטקתו הדובעב
 תלדגה לע רבדל ונקספה וז השיגב השעמל
 םילבקמו םיזוחא תורשעב הדובעה ןוירפ
 לכבש רבד ,םיזוחא תואמב ןוירפ תאלעה
 -שהל ןתינ אל רוצייה לוהינ רופיש לש הטיש
 .הג
 ,(0%) בשחמ ילעפומ עוניש יעוסמ תרזעב
 ןתינ ,םיבשחוממ םיטרס וא םילילג יעוסמ
 -וקפב ינשל דחא רוציי אתמ םיקלח ריבעהל
 ןתינש ךכ .םדא תוברעתה אלל ,בשחמ תד
 יעצמא לכ תא בשחמ"ינימ תרזעב רושקל
 -רומ ךרעמל רוצייה יאתבש םירדובה רוצייה
 םישרודה םיקלח רצייל לגוסמה ,רתוי בח
 הינימה רשאכ ,הדובע תונחת רפסמב דוביע
 רוצייה ןומיזו לוהינ לש אשונב לפטמ בשחמ
 -וכמבש םיבשחמ-ורקימל תוטלחהה תרבעהו
 חוויד לבקמ ןבומכו ,עוציבל תודדובה תונ
 תלבק ךרוצל הדובעה תומדקתה לע ףטוש
 תוכרעמ 80-כ .רוצייה לוהינ לש תוטלחה
 -עופ =א15 - [-16אוט!6 א13חט(36[טזוחק 5516חו]
 ,םלועה יבחרב םייתישעת םילעפמב םויכ תול
 רוציי תונוכמ 10-כ תולעפומ םבורב רשאכ
 -עתמ ץראב .םידבוע אלל ,תורמשמ שולשב
 שולש וא םיתשש םינעוטה שיו אשונב םינינ
 יולת רבדה .ץראב תולעופ הלאכ תוכרעמ
 תרדגהבו םישמתשמ הב  היגולונימרטב
 .םיגשומה
 ןוויכ .רתויב םימישרמ םיגשומה תונורתיה
 ןסחמ תוליכמו בשחמ תולעפומ תונוכמהש
 עוציבמ רובעל ןתינ ,רוציי ילכ לש יטרפ
 ןועטל שורדש ןמזב תרחאל תחא הדובע
 .בשחמה ןורכזל יטנגמ ןורכזמ הדובע תינכת
 תויומכב םיקלח רצייל ןתינ רצקה ןמזה בקע
 רוציי לש תוליעיב תודדוב וליפא וא תונטק
 ידי לע רוציי לש תושימג לש ןורתיבו ינומה
 .ןמוא
 -וכמ יקלחכ םיבשחמב תומולגה תויורשפאה
 ןניאו רתויב תובר ןה רוציי ילהנמכו תונ
 תא רושקלו ךישמהל ןתינ .תא15-ב תורצענ
 תרזעב להונמה לעפמה ןסחמל רוצייה את
 בשחמל דחי םהינש תאו 45/85 םיבשחמ
 ןונכתו לעפמה תונמזהב לפטמה ,יזכרמה
 רוציי יאת רפסמו ,תחא תכרעמל רוצייה
 םויכ םיזוחש המ תא לבקלו ,םהיניב 5
 תשורח תיב וא דח6 [36ו0זְצ 0[ !ח6 ץטוטזפ"כ

 תיב אל הזש םיסרוג ןירדהמהו .םידבוע אלל
 םע תשורח תיב אלא דיתעה לש תשורח
 .דיתע
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 ואנותעה םוחתב בושחימה תכיפהמ

 רדנוג דוא

 תילארשיה תונותעל עיגה בושחימה ךילהת
 -בעמש רחאל םינש רשע קר .םייוסמ רוחיאב
 לע ץרפנ ןויזח רדגב ויה רבכ םילילמת יד
 ולחה ,ברעמה תונידמב םיאנותע לש םנחלוש
 לש םנחלוש לע םג םיעיפומו םיצצ םיכסמה
 ויה הזה רוגיפל תוביסה .ץראב םיאנותע
 -סהב ךרוצה היה ,יגולונכטה דצה ןמ .םייתש
 .םיירבע םילילמת ידבעמ חותיפבו הרמוח תב
 -קשהה יפקיה תלאש התיה ,ילכלכה דצה ןמ
 ןויגההש ,ןשיה סופדה דויצ ,םיבחרנה תוע
 םע הדובע ימכסהו - םות דע ותוצמל בייח
 אלש תנוכתמב םיכורע ויהש ,סופדה ילעופ
 .םיעוזעז אלל יגולונכט יוניש לכ הרשפיא
 תימלועה תונותעב בושחימה תכפהמ
 ,דחאה רבעה ןמ ,םירושימ ינשב הלהנתה
 .הספדהה תכרעמ לע יגולונכטה יונישה רבע
 תספדהב הרמוה טלבה תספדה תיגולונכט
 תיפוסה הספדהה לילג תקפה םוקמב .טספוא
 חול קפומ ,התקיציו תרפוע תכתה ךילהתב
 תונוכמ םוקמב .םוליצ ךילהתב הספדהה
 -וש ורציי ןהב ,םינותעה תורדסמב פייטונילה
 ירדס םוקמב ,ןותעה דמוע ןהמ תרפוע תור
 -ואב תורתוכה תויתוא תא ופסא רשא ,דיה
 -על היה רשפא ,המוקמל תוא תוא ,ינדי חר
 תרתוכהו טסקטה .םוליצ רדס תונוכמל רוב
 תוארוה תא םילבקמ ,ףוסמ יבג לע םידלקומ
 .דיימורב ריינ יבג לע םימלוצמו םהלש רדסה
 ותקבדהו ריינה ךותיח ידי לע השענ דומיעה
 -וכמ לש ןתישאר .("דירג") דומעה תינבת לע
 תוינורטקלא תוכרעמב - םוליצה רדס תונ
 .םיבשחמכ ללכ ןתוארל השקש ,תוידועי
 םוליצה תכרעמ ןיב םיקשמימב - ןכשמה
 םילילמת דוביעו בשחמ תוכרעמ ןיבו
 .תויטרדנטס
 תונותעב בושחימה תכפהמ לש דחאה ןוויכה
 יכילהת לא ,הרוחאו סופדה ןמ ןכ םא אוה
 ןמ אוה ,ינשה ןוויכה .הקפההו דומיעה
 ,רמוחה תביתכ יכילהת :המידקו יאנותעה
 הלחתהה התיה ,ןאכ .ותכירעו ותרבעה
 טעמ אל .תויטרפ תומזוי לש ןיינע הברה
 - םיישיא םיבשחמ םפסכב ושכר םיאנותע
 .םתיבב םהילע םיבתוכ ולחהו - מביו לפא
 ךרדב אוה תאז תיצולח הצובק דחיימש המ
 יבתוכ ,םיטסיצילבופמ תבכרומ התויה ללכ
 -ורחאה רובע .תושדח יבתכמ אלו ,םירמאמ
 -דמב הקפה ,הביתכ לש ךילהתה היה םינ
 ןיינע ןותעה לא תינדי טלפה תרבעהו תספ
 הל תינבתכ לש התומדב ,ףילחתה .ידמ ךורא
 .רתוי הברה לק ,ןופלטב ביתכמ התא
 עצמא דע תירבעה תונותעב הדובעה ךילהת
 תנוכתמה יפ לע להנתה םינומשה תונש
 :האבה
 ביתכמ וא הביתכ תנוכמב בתוכ יאנותעה .1
 .ןופלטב

 ךרועה ידיל רבוע - ריינ יבג לע - רמוחה .2
 בתכנ אוה םימייוסמ םירקמב .בתכשמה וא
 יבג לע ,דיב ךרענ אוה ללכ ךרדב ,שדחמ
 .ירוקמה ריינה
 .הרדסמל חילש תועצמאב רבעומ רמוחה .5
 רדסל תרסמנו טסקטה ןמ תדרפומ תרתוכה
 .הנוכמ רדסל רסמנ טסקטה .די
 תורוש .ההגה תעצובמ ,רודיסה רחאל .4
 .ןמוקמל תוסנכומו ,בוש תורדוסמ תויוגש
 לש רוט רחא רוט ,דמועמ אלמה דומעה 5
 .תרפוע תורוש
 .םינוקיתו הינש ההגה .6
 קפוי הנממ ,הצירטמ רוציל חלשנ דומעה .7
 .הספדהה לילג
 הרדסמה תמרב הדובע ריתע היה הז ךילהת
 ךשמ .תיסחי םירקי םידבוע ויה םידבועהו -
 להנל תונותעב סופדה רוטקס עדי םינש
 ול ואיבהש ,השק דיב םייעוצקמ םיקבאמ
 הדובעב רבודמש הדבועה .שממ לש םיגשיה
 הדובעל תונוכנל תושירד תבלשמה ,תידוחי
 תונוכמ ביבס ךולכלו םוח) הישעת יאנתב
 ,תואצמתהו הלכשה תמר םע (פייטונילה
 -יתושירדל העייס ,טסקטה יפוא ביתכמ ןתוא
 .םה
 יכ ,רורב היה םינומשה תונש תישארב רבכ

 עיגהל בייח ל"וחב םינותע לע רבעש ךילהתה
 ךכל ליבוה וילא הסינכב בוכיעה .ץראל םג
 םיירבעה םינותעב רבעמה היה ללכ ךרדבש
 טלבמ ,הספדהה תיגולונכטב יונישה :לופכ

 תא םיבר תומוקמב םידקה רשא ,טספואל

 םע דחי ונלצא אב ,הקפהה ןפואב יונישה
 .רדסה תיגולונכטב יונישה
 -בש דועב .הזה בוכיעל םייבויח םידדצ ויה
 -ורטקלאה תורדסמה הליחת ועיפוה ל"וח
 -ישל וסנכוה תודחא םינש רובעכ קרו ,תוינ
 -שיב ,היה רשפא - תונותעה יבשחמ שומ
 -למ תונותע תוכרעמל תורישי רובעל ,לאר
 .תוא
 ןושארה ירבעה ןותעה היה "רמשמה לע"
 רחבנש ןורתפה .הבסהה ךילהת תא עציבש
 -וסיב איהש ,"דרופדב" תכרעמ לש היה ןאכ
 הדי לע םינושאר ובשיש ימ .רדס תכרעמ הד
 תא ורימהש ,םיקיתווה סופדה ידבוע ויה
 תרדסמ .בשחמ יפוסמב פייטונילה תונוכמ
 ,תינורטקלא הרדסמב הפלחוה תרפועה
 שממ לש יוניש לח אל ןושארה בלשב רשאכ
 .תיאנותעה הדובעה ילהונב
 -ירעל םג תונמדזהה תא לצינ "רמשמה לע"
 םוקמב .ןותעה הנבמב תמלשומ הכפהמ תכ
 רבע ,זא דע ספדוה וב ,אלמה ןוילגה טמרופ
 יונישל תוביסה תחא .דיאולבט טמרופל
 -רואית ,רתוי חונ שדחה טמרופה יכ ,התיה
 -שפאה לוצינ ,לעופב .בשחוממ דומיעל ,תיט
 ,םויכ .לבגומ ונדוע תאזה תיטרואיתה תור

 רבעמ תמלשה ףס לע "רמשמה לע" דמוע
 .אדדמא תרצותמ ,האלמ תיאנותע תכרעמל

 םירחתמ ןיב הלועפ ףותיש
 תא התוויל הלועפ ףותיש לש הבר הדימ
 דויצה תריחב ךילהתב ץראב םינותעה
 לש הירוטסה לארשיב תונותעל שי .םהלש
 סופד ףרשנ רשאכ :רבשמ תעב תידדה הרזע
 יכ םא - "רבד" ןינבמ ןותעה אצי "ץראה"
 ןיינע היה ברעה ינותע ןיב הלועפ ףותיש
 הדימ אלל יכ ,רורב היה .רתוי הברה רידנ
 -בהל היהי רשפא יא הלועפ ףותיש לש הבר
 רתוי .קתע תועקשה אלל קיפסמ יוביג חיט
 תואצוה תקולחב רורב ןוכסח שי :תאזמ
 ףותיש ירוחאמ .תוחוקל רפסמ ןיב חותיפה
 עלקיהל אלש הפיאשה םג הדמע הלועפה
 :םינמזה תוחול לע ידמ הפירח תורחתל
 הרחתמה יכ חיטבמ םאותמ בושחימ טקייורפ
 ךכיפלו - שדח שובלב ךינפל בוחרל אצי אל
 .אתוחינב הבסהה תא עצבל לוכי התא

 .רתויב בחר תונותעה תוכרעמ קושב עציהה
 תורבח לש 05א-ב רבודמ םיבר םירקמב
 ,רכומ מ"עי לע םיססבתמ ,הלא 05א/ .תולודג
 -ותע יכרצל ידועי יפקיה דויצ ורובע םיחתפמ
 .המיאתמ הנכות תוליבח םיבתוכו תונ
 תכרעמ :תומר שולש תללוכ תלבוקמ הנכות
 .רדס תפשו - הדובע לוהינ תכרעמ ,הלעפה
 התעשב התיה לטיגיד לש ?כץ-ה תרדס
 תוכרעמ .הז ףנעב תוירלופופ רתויה תחא
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 לש הבר הדימ תושרוד ,ןייפוא יפ לע ,תונותע
 -ורתפל הפיא ונפ תורבחה ןמ תובר .תונמיהמ
 םינרציה ןיב הפיא שי .םהינימל חסח-5ו0ק תונ
 תמגוד ,תוגוזב םילבוקמ םימ"עי וביצהש ימ
 ,הזה בחרה עציהה ךותמ ."םדנט" לש הלא
 ןניאש תורבח ןתוא תא ןבומכ תופנל ךירצ
 טעמ אל שיו - לארשי םע םיקסעב תוניינועמ
 ץראב תונותעה קוש יכ ,חוכשל רוסא .הלאכ
 תוכרעמ שש וא שמח :ופקיהב רתויב לבגומ
 לוקיש רחאל .עיגהל ןתינ וילא םומיסקמה ןה
 "בירעמ"ו "תונורחא תועידי" ורחב ,הקידבו
 סא! איהש ,הרבחה .511 תרצותמ ןורתפב
 -רעמ ףנעב תוליבומה ןמ תבשחנ ,םדנט לש
 הרחבנ "רודלא" .יחכונה רושעב רדסה תוכ
 תיארחא איהו ,לארשיב "םדנט" תגיצנכ
 םיכורא םישדוח ךשמ .תכרעמל תוריש ןתמל
 ,םהיתוחוקל םע ףותישב ,הרבחה ישנא וקסע
 ןיב הלועפה ףותיש .תירבעל הנכותה תבסהב
 -ופב ןחבנ רבכ "בירעמ"ל "תונורחא תועידי"
 תרושקת וק םייק ,השעמל .הלקת תעב לע
 - םינותעה ינשב בשחמה תוכרעמ ןיב עובק
 .םוריח ירקמב אלא שומישב וניא רשא
 טילחה ,511 םע מ"ומ אוה םג להינש ,"ץראה"
 תרצותמ תכרעמ שוכרל רבד לש ופוסב
 ואבוה שכרש תונושארה תוכרעמה .אדמא
 ומשב וא ,"עדמ ימוגרת לעפמ" ידי לע ץראל
 תא ובסה 511 ישנא .511 - רתוי רחואמה
 - רדס יכרצל התוא ולצינו ,תירבעל תכרעמה
 .הלש יאנותעה דצל ןבומכ וקקזנש ילבמ
 שכר ,1984-ב ,לגרה תא 51[ הטשפ רשאכ
 ןורתיה .םיסכנה סנוכמ דויצה תא "ץראה"
 -סחה .חונ ריחמב ,תדבוע תכרעמ :רורב היה
 תנשוימ היגולונכט לע התוססבתהב היה ןור
 ,תידוחי הלעפה תכרעמ םע 11/34 :תיסחי
 יבסמו ,סקאווה לא הכותב לודגל ןתינ אלש
 יטיאה מ"עיה לע יוציפ תתל םיאבה ואדיו
 .תיסחי
 ,המקה יכילהב תע התוא היהש ,"תושדח"
 לא דלונש דיחיה יובעה ןותעה אוה
 -יש לע םיססבתמ ,ןאכ .השדחה היגולונכטה
 -שמה לע"ב ומכ) "דרופדב" לש ןווגמ בול
 תצובקב ןקתל ךפוהה - 8דמא ,("רמ
 ,תימוקמה תונותעה ללוכ ,הלוכ "ץראה"
 תא לחה "ריעה" .םיישיא םיבשחמ רפסמו
 הרדסמכ ולעפש ,גנוו תוכרעמ לע וכרד
 .דבלב
 -עמה תא ונייפא תורתוס תויפרג תושיג יתש
 םינותע ויה .תבשחוממה היגולונכטל רב
 קידצמ וניא היגולונכטב יונישה יכ וטילחהש
 ןדיעב "רבד" וא "ץראה" :בוציעב יוניש
 היפארגופיטב תיתוהמ םינוש םניא בשחמה
 -ולונכטה יוניש ברע ויהש הממ בוציעב וא
 לע" לע רבעש יבוציעה ךפהמה רחאל .היג
 וטילחה ,וילא רשק ילבש ןבומכו ,"רמשמה
 בוציעה תושימג תונורתי תא לצנל "בירעמ"ב
 להירקנרפה תוא .השדחה תכרעמה הנקמש
 -ומעה הנבמו ,סיקרנ תואב הפלחוה תיסלקה
 .ידוסי ךפהמ רבע םיד

 םילילמת דבעממ רתוו
 .םילילמת דבעממ רתוי איה תונותע תכרעמ
 תלוכיב אוה תאזכ תכרעמ לש החוכ רקיע
 - שמתשמל הנקמ איהש הרקבהו הטילשה

 רמוחה תמירז לע - םיכרועה גרדב רקיעב
 תרושב הליחתמ תכרעמב המירזה .ולוהינו
 הרושק תונותעה תכרעמ :םיינוציח םירעש
 ,תויזעול וא תוירבע ,תועידי תויונכוסל
 בשחמ תרושקת וא סקלט יסיטרכ תועצמאב
 -שר תולעופ ןהב ,ןותעה לש םיפינסל ;האלמ
 רקיעבו ,ן"לנ יווק תועצמאב - תוימוקמ תות
 -ושקת יווק לש תבכרומ תשרב תכמות איה
 וא חטשה ןמ םיאנותע םירשקתמ םהילא ,תר
 תועצמאב תויהל יושע רשקה .םהיתבמ
 .רישי גויחב וא "תנארשי" ,"בהז תשר קרוע"
 תינדפק בל תמושת בייחמה ,ןידע ךרעמ והז
 ךירצ ,"תונורחא תועידי" .ןוחטיב תולאשל
 רענ "לתש" וב הרקמב עגפנ רבכ ,ריכזהל
 .ולש בשחמב תיעטומ העידי םיבשחמ בבוח
 תלהנתמה תילילפ הריקחב הקסע העידיה
 תועידי"ו - רענ ותוא לש והרומ דגנ לוכיבכ
 םירעשה רצב .לצנתהל ץלאנ "תונורחא
 -עמב בתכנה רמוחה ןבומכ םייק ,םיינוציחה
 1006-0א בתכ לכל .המצע ןותעה תכר
 הסינכ ול הנקמה ,דוק תלימ ללוכ ,ולשמ
 לש ולופיטל וחלש אל דוע לכ ,רציש רמוחל
 תוכמסהו ןינעה יפ לע ,האשרהו - ךרוע
 .רחא רמוחב םג לפטלו רובעל ,ול התנקוהש
 לבוקמש המ םיעצבמ םיבתכשמהו םיכרועה
 לדוג תעיבק דצב - םילילמת דוביעכ ורידגהל
 רדס תוארוהב לופיט .רוטה הנבמו תרתוכה
 - םייאנותע םידבוע לש םתלחנ םויכ אוה
 הלא .םישדחו םיקיתו ,סופד ידבוע לשו
 ,םיעובק םיטמרופב שומיש םישוע הלאכ
 לש יפרגה בוציעה יננכתמ ידי לע ובתכנש
 דומיע תמרב ,רמוחה רבוע ,ןאכמ .ןותעה
 םוליצה רדס תונוכמל ,תרחא וא תאזכ תיפוס
 ינדי ודוע יפוסה דומיעה ךילהת רשאכ -
 .ללכ ךרדב
 ,ךרוצה יפ לע ,לוכי םישמתשמה ןמ דחא לכ
 ,םיצבק תומישרו םיכירדמ ומצעל תונבל
 ,רמוחה גוס יבגל היצמרופניא םיקפסמה
 -עמה .אצמנ אוה וב הדובעה בלשו ותומכ
 םיבלשב ,יוביג יקתעה המצעל תרמוש תכר
 .הנורחאה הסרגה דצב ,הכירעה לש םינוש
 והנשמל דחא הדובע בלשמ רמוחה תמרזה
 ,םוזי חרואב וא - תיטמוטוא תויהל היושע
 .ןותע ותואב הדובעה ילגרה יפ לע לבה
 םירקמב ןיידע םיפידעמ יפוסה דומיעה תא
 ,"ינפי ןיכס" תרזעב ,ינדי חרואב תושעל םיבר
 ינורטקלא דומיע יכסמ .דומיע יפד יבג לע
 םיעיקרמ םהיריחמ םלוא - םויכ רבכ םינימז
 ימוי ןותע לש םיימוי"סויה ויכרצ .םיקחש
 םא רקיעב ,הלאכ תוכרעמ םישרוד םניא
 יפלא תואמ דע :העקשהב לדבהה תא רוכזנ
 -ברא תמועל - הנושאר הדובע תנחתל רלוד
 לש הדובע תעשל רלוד השימח וא הע
 ,הדובעה ןמ םיקלח .תיטסיעוציב-תיאקיפרג
 רבכ םיעצובמ ,ןותעב םימייוסמ םידומע
 שי .בשחוממ דומיע לש רתוי ההובג המרב
 .דיתעב בחרתתו ךלת תאז המגמ יכ ,חינהל
 -ודג םהב - םלועב םיבר םיימוי םינותע ,בגא
 .ההז חרואב םידבוע םדוע ,םידבוכמו םיל
 ,ןכומה דומעה םוליצ אב ,דומיעה רחאל
 םוליצ ךילהתב ,הספדהה חול תקפה וירחאו
 -שמ ,"6וז66 וס ק!פזט" לש היגולונכט .ףסונ
 חול לא רדסה תכרעממ אלמה דומעה חול
 אללו דיימורב ריינ תאצוה אלל ,הספדהה
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 שיו - םויכ רבכ הנימז ,והשלכ ינדי עגמ
 -יש הב השעיי הריחמ תלזוה םע יכ תופצל
 .רתוי"בחרנ שומ
 חוכב יתוהמ ץוציקל איבה בושחימה ךילהת
 םיתעל .םינותעב הרדסמה יפגאב םדאה
 הנוכמה תורדס .םידבועה ןמ 60%-ב רבודמ
 -לקהב ךרוצ ןיא בושש הדבועה לשב ,המלענ
 ךרוצ שי םהב םירקמב .רמוחה לש תרזוח הד
 עיגמה רמוח וא חול תועדומ - הדלקהב
 קפסהה הובג ,ריינ יבג לע ,םיינוציח םיבתוכמ
 -ולש דע םיינש יפ תנמוימ ףוסמ תינדלק לש
 -ובעה רכש .ןמוימ הנוכמ רדס לש הזמ הש
 רכשמ יצח דע שילש לע דמוע ,בגא ,הלש הד
 בלשש ןוויכ ,ומצמוצ ההגהה יכרצ .ותדובע
 תוברש הנוכמה רדס ,"רצעזה רחוב"ה
 תוחפ .םייק וניא בוש - ול וסחוי תויועטהמ
 -סועש ימו - דומיעה בלשב םישורד םישנא
 -ועל .רתוי םילוז םידבוע ,בוש ,םה ךכב םיק
 שי ,הלא םיבלשב םדאה חוכב ןוכסחה תמ
 הכירעה בלשב תמייוסמ םידבוע תפסות
 ,ןמוימ ךרועל םג ,ףוסמ תכירע .תיאנותעה
 .ריינ יבג לע הכירעמ ללכ ךרדב רתוי תיטיא
 לככ :תחא תוגייתסה ףיסוהל ילוא ןוכנ ,ןאכ
 בשחמב שומישה - תכבתסמ הכירעהש
 .רתוי יאדכ
 לש יגולונכטה ךפהמה הוול תובר תונידמב
 ןיב םיפירח םיתומיעו תותיבשב תונותעה
 היה ,סופדה רוטקס רובע .תולהנהל םירבוע
 העידי לש ,םלענו ךלוה עוצקמ לש ןיינע ןאכ
 םלועל היהי רשפא יא םויה גשוי אלש המ יכ
 םיבר תונשל ושרדנ םיאנותעה .וגישהל
 -שהל ,תונוכמ לומ דובעל ,םתדובע ילגרהמ
 והשמ םעפ אל הב שיש היגולונכט לע טלת
 רמאממ רתוי ןבצעמ רבד ןיא .זיגרמו דיחפמ
 ולוא תלוז - בשחמב עלבנש םילימ 1,000 לש
 ,לארשיב .םילימ 1,500 ןב דובא רמאמ
 טעמל ,תיסחי קלח חרואב רבעמה להנתה
 ."ץראה"ב סופדה ידבוע לש תדדוב התיבש
 ןיב רוחבל ולכי ,םינותעה לכב ,סופדה ידבוע
 רכשה יאנתב הדובע ךשמהו תיעוצקמ הבסה
 ןיבו םייוציפל תוכז בולישב םהלש םימדוקה
 דע ,םיגילפמ םייוציפ תלבקו רתלאל השירפ
 דע לש רכש תפסותל וכז םיאנותעה .%
 ויה .השדחה היגולונכטל רבעמה ןיגב %
 תפסות םג יכ ונעטש ימ םינותעה תולהנהב
 ורפיש בשחמה תוכרעמ ןכש - תזרפומ תאז
 .םיאנותעה לש םהייח תוכיא תא רכינ חרואב
 לע םינוש םירדסה ושענ םינותעה תוכרעמב
 -קמב .םתיבב דובעל םיאנותעל רשפאל תנמ
 ןומימב עויס םתושרל דמעוה םימייוסמ םיר
 בשחמ םרובע ןותעה שכר םירחאבו -
 דויצה ןווגמ .םדומו ("קש-וידר" תמרב)
 מבי ללוכ ץראב םיאנותע םויכ שמשמה
 -חאו וסס ידנט ,גנוו ,ורפייק ,לפא ,וימאותו
 .םיר
 -ותעב בושחימה תכפהמ רחאל םינש שולש
 יתלב םימוחת ןיידע ורתונ ,תילארשיה תונ
 ןוסחיא ,דומיעה תא םיללוכ הלא .םיסוכמ
 תכפהמ .ןויכראהו - ןהב לופיטהו תונומתה
 תיתוהמ תויולע תלזוה הרשפיא בושחימה
 -ותע לש רואל םתאצוהו - םימייק םינותעב
 המכ דע .שדח יבישחת סיסב לע ,םישדח םינ
 רמוחה תמר תא תאזה הכפהמה הרפיש
 .תרחא הלאש רבכ וז - ןותעב עיפומה



 הבשעחמ הקד
 .האבה הנשה לע

 האבה הנשבש םירמוא
 ,ץיקה ללגב הז לבא ,רתוי םח היהי
 .םיחטשה וא ,תוריחבה ללגב ילואו
 סופתי אשונ הזיא
 !תושדחב רתוי לודג חתנ
 .חתמב ךתוא ריאשנ אל
 רקוב-רקוב ךילא עיגי ראה

 תויניצר תובתכ ,תוירט תושדח סע

 .םיבשוח סישנאל םיבשוח סישנא לש תועדו

 !דוע המ

 20% לש החנה
 .םינושאר םסישדוח חשש ךשמל
 .חנתמב רדוחמ ריק ןועש סגו 4

 .דבלב םידח םייונמל עצבמה + ָ

 וה דמ |
 םיבועוח םיוענאל ןותיע םישנאל הת

 +. / א
, 

 יי

 .03-5121340 ,03-5121339 :ןופלט ,ץראה ןותיע - חותיפו סודיק תקלחמ לא הנפ אנ תונמזהל
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 תואירבה תכרעמב עדימה דוביע
 הארבה תארקל

 רנט .י ,ןגד .ע תופתתשהב ,האופרב עדימ תוכרעמל ילארשיה דוגיאה ר"וי ,טרכיר אסא

 ףשח תואירבה תכרעמב ךשמתמה רבשמה
 לש ,רכומ תוחפו ,ףסונ טביה רוביצה ינפל
 -ומב רוביצה בור קקזנ היתורישלש תכרעמה
 .רחא וא הז דע
 תוקרזנ תועמשמ-תוברו תובושח תולאש
 םיברועמה םימרוגה רפסמכו ריוואה ללחל
 .תונתינה תובושתה רפסמ ןכ ,רבשמב
 םינוש םיחותינל םויה םיניתממ םילוח המכ
 ךילהל עצוממה זופשיאה ךרוא והמ ?ץראב
 -ופר זכרמב םיעצבתמ םיחותינ המכ ?םיוסמ
 ?גוס הזיאמו ןותנ ןמז קרפב ,רחא וא הז יא
 -בט ?םיאפור ?תויחא) ?קובקבה ראווצ והמ
 .(םירחאו ?םינקתמ ?םירישכמ ?םיאנ
 -צמ הלא תולאשל תונושה תובושתה יוביר
 קר אל ,ץראב תואירבה תכרעמ יכ ,עיב
 -עבה םע תואיכ דדומתהל תלגוסמ הניאש
 הרוצב בישהל הלוכי הניא ףא אלא ,תוי
 תולאשל הנוכנו תינכדע ,תכמסומ ,הקודב
 ןה ןהילא תובושתהש ,ןהיתומודו הלא
 םא ,תיסחי תוטושפו תויטסינמרטד ,תוירפסמ
 לעופה עדימ ךרעמ תכרעמה תושרל דמוע
 יאופרה עדימה תכרעמ לש התובישח .תואיכ
 -וליעפ יכ הדבועה רואל ףקות הנשמ תלבקמ
 לע תכמתסמ תואירבה תודסומ לש םת
 ערימה קפומ םהמ ,םינותנ לש בר רפסמ
 סיסב שמשמה ילהנימהו יאופר יעוצקמה
 .תוטלחהה ילבקמ לכל
 אפורה תושרל תדמועה עדימה תומכ
 תוקידב ,הדבעמ תוקידב ,הלוחה תזנמנא)
 (דועו םייופימ ,ינגטנר עדימ ,תוילקיסיפ
 רפסמ .רתויב הבר הניה הנחבאה ךילהתב
 וקב םיאצמנ םתומכו םגוס ,עדימה יטירפ
 דדובה הלוחה תמרב ןה ,דימתמ ןפואב הילע
 .םילוחה תיסולכוא תמרב ןהו

 ךרוצה לע תרכינ העפשה לעב ףסונ םרוג
 תוחתפתהה .ילכלכה םרוגה אוה עדימב
 תיצחמב תואירבה תוכרעמ לש תיגולונכטה
 רשוכב הילעה ,תיחכונה האמה לש הינשה
 לופיטל םישידח םיעצמא תסנכה ,ןוחביאה
 המכ ינפל אפרמ תוכושח ובשחנש) תולחמב
 לופיטו יתדיל םורט ןוחביא ,(םינש תורשע
 -קי םיעצמא חותיפ ,םידלומ םימומב חלצומ
 יחכונה רודב דועש תועפותב לופיטל םיר
 -ותב תרכינה הילעהו הוקת תורסח ובשחנ
 -ועמשמ הילעל ואיבה ,םלועב םייחה תלח
 -ידמ לכב תואירבל תימואלה האצוהב תית
 .תוחתופמה ברעמה תונ
 עקרק ןבומכ וניה ליעל ראותמה בצמה
 עדימ תוכרעמ לש ןתחירפל תילאידיא

 עדימה תוכרעמ תא תללוכ הניא תאז הריקס *
 דרפנב תוראותמה ,םילשוריב הסדה יאופרה זכרמב
 .הז ןוילגב

 תואירבה תכרעמל ושמשי רשא ,תובשחוממ
 יסיסב הדובע ילכ םינותנהו ףקיהה תבר
 איה ןכל העיתפמ .ןונכתו הרקב ,הטילשל
 הבושחימ ,ליעל רומאה תורמלש ,הדבועה
 רגיפ לארשי תנידמב תואירבה תכרעמ לש
 ,תורחא תוכרעמ בושחימ ירחא הברהב
 תויופידעה רדסב הל תומדוק ןניא לילעבש
 .ימואלה
 אשונב יכ הדבועהש ,ךכמ םלעתהל ןיא
 בר רפסמ ץראב םיקסוע האופרהו תואירבה
 תיזופשיאה הָאופרב וליפאו םיפוג לש תיסחי
 -וק ,הלשממ) םינוגרא העברא םיאצומ ונא
 :הסדה תיאופרה תורדתסהה ,םילוח תופ
 -ובמ יתלב הביס הניה ,(םייטרפ תודסומו)
 .אשונה לש ללוכה בושחימב רוגיפל תלט
 בושחימה תיגטרטסאו תוינידמ תעיבק ,ןכש
 תמקהב דוסיה ןבא ןבומכ הניהש ,תללוכה
 תימואלה המרב התשענ אל ,עדימה תכרעמ
 .הזה םויה םצע דע
 הניא ןיידע המצעלשכ תאז הדבוע ,םלוא
 תיללכה ח"פוק ומכ תוכרעמ עודמ הריבסמ
 -שיא תוכרעמ ןניהש ,תיתלשממה תכרעמהו
 תורשע תוקיסעמ ,תוטימ יפלא תונומה זופ
 וסנכנ ,קנע יביצקתב תולעופו םידבוע יפלא
 קר בושחימה אשונל תיביסנטניא הרוצב
 השענ םלועבש דועב ,תונורחאה םינשב
 .םיששה תונש ךלהמב רבכ רבדה

 סיסב תא תווהמה םינותנה תוכרעמ תא

 תוצובק רפסמל קלחל ןתינ יאופרה עדימה

 :תוירקיע |
 -לוכה ,היסולכואהו טרפה יבגל םינותנ .ו

 :םיל

 םייפרגומדו םייביטרטסינימדא םיטרפ .א

 עויס לבקל תדעוימה היסולכוא לע
 .יאופר

 לש תיאופרה הזנמנאה לע םינותנ .ב
 -ירבה תכרעמ םע ושגפמ תעב טרפה

 .תוא

 רזעה תוקידב |תואצות ינותנ .ג

 .תויתנחבאה

 תורודצורפו תופורת ,םילופיט ינותנ .ד
 .ועצובש תויגרוריכ

 הטלחה תוכמות תוכרעמ בוליש .ה
 .םייאופרה םינותנה דסמב

 יבגל ילכלכו ילהנימ יפוא ילעב םינותנ .2
 -וכמ ,תואפרמ) םיתורישה תקפסא ינקתמ
 :('וכו םילוח יתב ,םינ
 -ורישה ינכרצו םירקבמה ךרעמ לוהינ .א

 .תודסומה לש םית
 .רזעה תוקידב ךרעמ לוהינ .ב
 תומושתה רחא הרקבו בקעמ ,לוהינ .ג

 -עמו ןקתימ ,הדיחי לכ לש תוקופתהו
 .תכר
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 ירקמל יביטנרטלאה ךרעמה לוהינ .ד
 .םוריח תועשלו ןוסא

 :תורישה תולעו תוכיאל עגונה עדימ .5
 ןוחביאה תוביטנרטלא תולע לע עדימ .א

 .לופיטהו
 תוכיאל םיעגונה םייתאוושה םירקחמ .ב

 האוושהב (תומוד תודיחיב) לופיטה
 .ועוציבל תושרדנה תומושתל

 תונקסמו םייגולוימדיפא םירקחמ .ג
 יקקזנ תיסולכוא יבגל תויביטרפוא
 .תורישה

 -יטו ןוחביא יכילהת רופישל תועצה .ד
 סיסבב תונומטה תונקסמה רואל לופ
 .םינותנה

 -שפאו םיתורישה לאיצנטופ תקידב .ה
 םיפסונ םיתוריש "תריכמ" תור
 .היסולכואל

 ,האופרה תועוצקמל עויסל דעוימה עדימ .4
 :ןוגכ
 .םיינוציח עדימ ירגאמל השיג .א
 -צובמה תודובעו םירקחמ יבגל עדימ .ב

 םיכומס תודסומב ,ןקתימב םיע
 .םימדקאה תודסומבו

 .םילערו תופורת לע עדימ .ג
 ץראב תוליעפה הללכ ,הנורחאל דע ,ונרעצל
 המישרה ךותמ תיסחי םינטק םיעטקמ קרו ךא
 -ירבה תכרעמב םיאצומ ונא םויה דע .ליעלד
 םניאש םייאופר םיזכרמו תודסומ תוא
 קלח בשחומ םהב םירחאו ,ללכ םיבשחוממ
 .םתוליעפמ ירעזמ
 בשחמב תשמתשמ רשא ,תיללכה ח"פוקב
 ץבוק" אצמנ ,עדימה ךרעמ בושחימל יזכרמ
 -חאה םינשב ןוכימה יגשיה ןיב "םיחטובמה
 םינותנה תא ליכמה ,הז ץבוק .תונור
 ,האפרמ ,אפור) םיילהנימהו םייפרגומדה
 הנומ ,םיחטובמה תיסולכוא לש ('וכו זוחמ
 ןמשל תורטמה .שפנ ןוילימ 3-מ הלעמל םויה
 יבגל ינכדע עדימ קפסל ויה ץבוקה םקוה
 יקפסמ תומר לכל םיחטובמה תיסולכוא
 ,דויצ ,א"כ) םיעצמא ןונכת רשפאל ,תורישה
 תיאופר המושרל סיסב תווהלו ('וכו םינקתימ
 בושחימה לש תידיתע הקמעהו תבשחוממ
 ח"פוק לש תויללכה תואפרמה .הפוקב
 הדובע ילככ "םיחטובמה ץבוקב" תושמתשמ

 ןוכדע ,תוסטרכ יופינ) ףטוש ימוי-םוי ילהנימ |
 -וחמה תולהנהל .("וכו האפרמב םייקה עדימ
 תאצקהל ץבוקהמ קפומה עדימה שמשמ תוז
 ,םיתוריש ןונכת ,תואפרמל םיעצמאו א"כ
 רפסממ עבונה ,םיאפורל םימולשתה עוציב
 תיזכרמה הלהנהה .'וכו םלופיטבש תושפנה
 ץבוקה דימעמש עדימב תשמתשמ ח"פוק לש
 ףטושה ביצקתה תא עובקל מ"ע התושרל
 ןונכת ,תודסומל םינקת תאצקה ,תוזוחמל
 .'ובו ידיתע
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 הניה הפוקה תואפרמב תעצבתמה הדובעה
 םיאלוממה םיספטב תרזענו טו! ווחש תדובע
 -כרמה הדיחיב בשחמל םידלקומו תואפרמב
 תוחודהו תיתפוקת ןכדעתמ ץבוקה .תיז
 ךרוצ ןיא .ןוכדע רחאל םיספדומ םיקפומה
 תכרעמ ןיא יכ ,ריבסהל מ"ע םילימב תוברהל
 לש הנושארה הרושב תדמוע וז תנווקמ יתלב
 תארקל "האופרה תושרל עדימ תוכרעמ"
 .םינומשה תונש ףוס
 ח"פוק לש םיזפשואמה תכרעמ ,התמועל
 -וק"ל האוושהב ךרד תציפק הווהמ תיללכה
 תיביטקארטניאה תכרעמה ."םיחטובמה ץב
 הדובע תונחת 100 טעמכ י"ע םויזה תלעפומ
 ,ץראב הפוקה לש םילוחה יתבמ קלחבש
 בשחמה תועצמאב ,לועפל דיתעב תדעוימו
 ,הפוקה לש םילוחה יתב לכב ,יזכרמה
 ידימ םיזופשיא 300,0007מ הלעמל םיעצבמה
 .הנש
 ,תכרעמה תקדוב זופשיאל הלבקה דמעמב
 תא ,ןוימה ירדחו הלבקה ידרשממ תלעפומה
 רבד ,תורישה תלבקל הנופה לש ותואכז
 17 יספטב לברוסמה שומישה תא ךפוהה
 -ופשיא יבגל עדימ תקפסמ תכרעמה .רתוימל
 ךכ י"לע תרשפאמו הנופה לש םימדוק םיז
 רבעב זפשואמ היה הב הקלחמל ותונפהל
 ,תכרעמה .תויאופרה ויתויעב תורכומ הבו
 יוהיז תוקבדמ הלבקה דמעמב הקיפמה
 ,זופשיאה ךלהמב הלוחה תא תושמשמה
 תיסולכוא לע עדימ סיסבכ תשמשמ
 ,ךכל תוקקזנה תוקלחמה יכרצל םיזפשואמה
 -תשמה תויאופר תומושרל הקלחמה ןוגכ
 -באה לומיס תא בשחמל מ"ע תכרעמב תשמ
 תלבוקמה םידוקה תלבט יפל םיחותינהו תונח
 -עמה תלגוסמ ,ךכ .בשחמב איה ףא היוצמה
 ןוימה רדחב אפורה תושרל דימעהל תכר
 לש רבעה תונחבא תא ללוכה זכורמ חוד
 רבד ,הפוקה לש םילוחה יתב לכב הלוחה
 לופיטב רבודמ רשאכ תרכינ תועמשמ לעב
 .ןוימה רדחב םיתעל שרדנה ףוחדה
 -בר עדימ סיסבכ תשמשמ זופשיאה תכרעמ
 -ופרה המרב ןהו תילהנימה המרב ןה ךרע
 חוד קיפהל ,המגודל ,תלגוסמ תכרעמה .תיא
 םיזכרמ ,תוקלחמ יפל "םיחותינל םיניתממ"
 לע חוויד .חותינה יפואו גוס ןבומכו םייאופר
 -וושה רשפאמ תוקלחמ יפל זופשיאה תוביס
 סקדניא .תומוד תוקלחמ ןיב תוליעפה תא
 -בר עדימ לבקל רשפאמ רורחשב תונחבא
 .דסומה תוליעפ לע ךרע
 הצק" קרו ךא הניה ליעלד זופשיאה תכרעמ
 תעצבתמה תוליעפה כ"הסל סחיב "ןוחרקה
 התוליעפ בור תא תססבמ עודיכש ,ח"פוקב
 -הנימה תוליעפה .תויתליהקה תואפרמה לע
 התכז אל הלא תואפרמ לש תיאופרהו תיל
 .הזה םויה םצע דע ללוכ בושחימל
 דדומתהל ח"פוק השגינ הנורחאה הנשב קר
 התע עצבתמה "חטש יוסינ"ו היעבה םע
 םשוייש יבטימה ןורתפה לע עיבצהל יושע
 תוברה תויתליהקה תואפרמב דיתעב הארנכ
 .םילוחה תפוק לש
 י"ע ,הנורחאל הכרענש הקירבמ ,דועו תאז
 ,ח"פוק לש עדימה תוכרעמב ,ינוציח ףוג
 יתלב תויפסכ תועקשה תורמל יכ הלוע
 אל םינשה ךשמב ח"פוקב ושענש תולטובמ
 ךרעמל ורשפאיש םיגשיהל הפוקה העיגה

 ו תיתועמשמ הרוצב בלתשהל עדימה
 .הפוקה לש לוהינה
 תואפרמ לש "בושחימה ףונב" םיוסמ גירח
 יאופר בושחימל הדיחיה הווהמ הליהקה
 האופרל הטלוקפבו הקורוס יאופרה זכרמב
 ףותישב ,הז תווצ .ןוירוג-ןב תטיסרבינואבש
 -יסרבינואבש תינושאר האופרל הדיחיה םע
 -פרמ בושחימל םיטקיורפ ינש ליעפמה ,הט
 םיקפוא תאפרמב ,בגנב תויתליהק תוא
 םימישרמ םיגשיהל עיגה ,םחורי תאפרמבו
 .וז ותדובעב
 ןוכימ לדומ הדיחיה הליעפמ םחורי תאפרמב
 קזססוטח סזוטחוט6) "תויעב יפל םושיר" לש
 קית .האפרמב הלוחה קיתל (ח66/68] 6
 תכרעמב רזעה יטירפת ליבקמבו ,הלוחה
 לדומ .הלוחה תויעב יפל םיקלוחמ ,בשחמה
 תחאו האפרמב הבר החלצהב לעפומ הז
 ףא תאטבתמה ,הבוטה ותטילקל תוביסה
 איה ,םמצע םיאפורה י"ע ותלעפה םצעב
 -יוסמ הרוצב הקחמ אוהש הדבועה הארנכ
 -הת תעב אפורה לש הבשחמה ךלה תא תמ
 .הנחבאה ךיל
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 יערמל הטלוקפב עצבתמה רקחמה תרגסמב
 -פוא תאפרמב תקדבנ ,עבש ראבב תואירבה
 םייאופר םימתירוגלאב שומישה תוליעי םיק
 -תירוגלאה .האפרמה תדובעב םיבשחוממ
 התע דע ושמיש םיבשחוממה םייאופרה םימ
 -רמב .יאופרה ךוניחהו דומילה אשונל רקיעב
 םימתירוגלאה | םיעייססמ םיקפוא תאפ
 תעצבתמה תיאופרה הדובעב םיבשחוממה
 םאתהב לופיטו ןוחביא ,הקידבב הרזע י"ע
 -ידבו תילקיסיפה הקידבה ,הזנמנאה ינותנל
 .האפרמה ילוחל תועצובמה רזעה תוק
 רוזיאב תוליעפה לש תפסונ תנינעמ הדבוע
 עדימה תוכרעמב יוטיב ידיל האבה ,בגנה
 הנומט ,יאופר בושחימל הדיחיה הליעפמש
 .בגנב יאופרה ךרעמה לש תוידוחיה תדבועב
 קפס לש הבר תודיחא ,רוזיאה לכב דיחי ח"יב
 (תיללכה ח"פוק) הליהקב יאופרה תורישה
 .הימדקאה לש הבר תוברועמו קודה רשקו

 םג ,הז רמאמל אשיירהמ קיסהל ןתינש יפכ
 םיגשיהב רדהתהל לוכי וניא תואירבה דרשמ
 -ירבה תוכרעמ בושחימ אשונב םייתועמשמ
 אוה ןקלח תאשו דקפומ אוה ןהילע ,תוא
 .ליעפמ
 ,היצמוטואה תדיחי לש תירקיעה התוליעפ
 ,תואירבה דרשמב א"נע אשונ לע הנוממה
 תלעפהב םיעבשה תונש ךלהמב הזכרתה
 לע ךמתסהב רשא ,תולודג הווצא תוכרעמ
 תוכשלב ושמתשה ,םיספט ָג"ע ינדי חוויד
 רכינ רוחיאב תובר םימעפ ,וקיפהו תוריש
 םיספדומ תוחוד ,הכומנ תונמיהמ תמרבו
 .דרשמה שומישל
 תונש ךלהמב ולעפוהש תוירקיעה תוכרעמה
 :וללכ תואירבה דרשמ י"ע םיעבשה
 לש תיפסכ תונבשחתהו הלבק תכרעמ .א

 מ"למ י"ע הלעפוהש זופשיאה ךרעמ
 .תוכרעמ

 ךרעמה לש | תיפסכ | תונבשחתה .ב
 תורישה תכשל י"ע לעפוהש ירוטלובמאה
 .מבי לש

 הלעפוהש "רורחשב תונחבא" תכרעמ .ג
 .מבי לש תורישה תכשלב

 אס י"ע רבעב הלעפוהש יאלמ תכרעמ .ד
 .לעי תרבח י"ע ןכמ רחאלו

 תדיחי י"ע ועצוב הלא תוכרעמל ףסונ
 "תכרעמ יחותינ" דרשמה לש היצמוטואה
 לש ודיקפתב תורושקה תונוש תויוליעפל
 ,ועיגה אל הלא תודובע בור .תואירבה דרשמ
 תכרעמ לש בלשל ,ביצקת רסוחמ רקיעב
 הליעפ תבשחוממ
 ךרעמ לש "בושחימה תלומאימ רוא ןרק
 הניה ,םינש רושעכ ינפל יתלשממה תואירבה
 אביש ח"היב בושחימב דרשמה תוליעפ
 -מצעה בושחימה תוליעפ תמיוסמ הדימבו
 ש"ע םילוחה יתב רתוי רחואמ וטקנ הב תיא
 .הפיחב דלישטורו םבמר

 םיעבשה תונש לש הנושארה תיצחמב רבכ
 בושחימל טקיורפ לע תואירבה דרשמ טילחה
 ש"ע ח"היב - ץראב לודגה יאופרה זכרמה
 -אש ,בושחימה עוציבל .רמושה לתבש אביש
 ראש בושחימל באה טקיורפ תויהל היה רומ
 הרחבנ ,םייתלשממה תואירבה תודסומ
 בשחמ לע ססבתהב .מבי תרבח זרכמ רחאל
 בושחימב לחוה 370 תרוטקטיכראב יזכרמ



 ךרעמבו םילוחה םושירו הלבקה תכרעמ
 .תודבעמה
 -רעמ הז ח"יבב ונכומ ופלחש םינשה ךשמב
 ןנוכימש תוכרעמ ןהיניב .תובר תופסונ תוכ
 יפל רתויב ההובגה תיעוצקמה המרב השענ
 ךרעמו הלבקה ךרעמ דבלמ .הדימ הנק לכ
 רפסמ ןויצל תויואר ,ורכזוהש תודבעמה
 .תופסונ תוכרעמ
 ילוהינ ילככ תשמשמה ץוח תואפרמ תכרעמ
 םילעפומה םיירוטלבמאה םיתורישה ןווגימל
 -ברמ םינומיז ךרעמ הכותב תללוכו ,ם"היבב
 -באה דבלמ ללוכה ינילקו יפרגומד םושיר ,יז
 -ופיטה תא ,תוקידבה תואצות תא ףא תונח
 דבלמ .לופיט ךשמהל תוצלמהו ועצובש םיל
 -עמה תשמשמ רדובה הלוחב לופיטה לועי
 -עמו םיבאשמה תקולחל עויס ילככ ףא תכר
 לש ירוטלובמאה ךרעמב תוליעפה רחא בק
 .ח"היב
 תא וכותב ללוכ יאופרה ןויכראה ךרעמ
 ,ח"היב יזפשואמ לש תיאופרה הירוטסיהה
 א"לניבה דוקה) 160 9-ה לע תוססבתה ךות
 .םלועב לבוקמכ (תיעישת הרודהמ ,תולחמל
 -פאמ םירמוחו תופורת יאלמ לוהינ תכרעמ
 ,תונמזהה ךרעמ לוהינ תא קר אל תרש
 סיסב תשמשמ ףא אלא ,תוקפנההו ןוסחיאה
 .םיעצמא תכירצ תרקב תכרעמל
 תודיחי רובע עצבמ הימדהה ךרעמ בושחימ
 םיילהנימה םינותנה בושחימ תא הימדהה
 הקידבה יטרפ ,רקבמ יטרפ) ךרעמה לש
 .(עוציבל ושרדנש םיעצמאהו תשרדנה
 לוהינב עייסל תדעוימ הקזחאה לוהינ תכרעמ
 רקיהו םכחותמה יאופרה דויצה תקזחא
 תלעפומה ,תכרעמה .ח"היב שומישב אצמנה
 תרשפאמ ,תיאופר הסדנהל הקלחמה י"ע
 תולע ירחא בקעמ ,םיענומה םילופיטה ןונכת
 -ייסמו רושכימה יטירפמ דחא לכל הקוזחתה
 םדאה חכ לש ליעי הדובע ןונכתב תע
 .הקלחמב יעוצקמה
 ח"היב תלהנהל תרשפאמ םדאה חכ תכרעמ
 לוצינ לע הרקב ,םידבועה תבצמ לע הטילש
 תועשב םידבועה ץוביש ןונכתב עויסו םינקת
 .םוריח
 תא תלבקמ םיעצמאה תכירצ תרקב תכרעמ
 דויצה ,םירמוחה ,תופורתה תקפסא ינותנ
 תוקידב ,םייופימהו ןגטנרה ימוליצ ,יאופרה
 -תהב .תוקלחמה תוליעפ ינותנו תודבעמה
 בקעמ תכרעמה תעצבמ הלא םינותנ לע ססב
 ח"היב תוקלחמב םיעצמאה תכירצ רחא
 הרקבו בקעמ ח"היב תלהנהל תרשפאמו
 .םייביצקת
 האב אל רמושה לתב תכרעמה לש התחלצה

 הבצמל האיבהל ושרדנש תויולעה .לקנב *
 תכרעמה תלעופ םויה דעו תובר ןה יחכונה
 ,570 תרוטקטיכראב יזכרמ בשחמ תועצמאב
 .תנשוימ הלעפה תכרעמב שומיש ךות
 דרשמ שגינ רשאכ ,תורחאו הלא תוביסמ
 בושחימל םינומשה תונש תליחתב תואירבה
 תאצל טלחוה ,םייללכה םילוחה יתב ראש
 לת טקיורפ לע ךמתסהל אלו ףסונ זרכמל
 -יורפכ הליחתכלמ ןנכות רומאכש) רמושה
 .(םייתלשממה םילוח יתב בושחימל בא"טק
 תואירבה דרשמ ןימזה הז זרכממ האצותכ
 תכרעמ לוהינל הנכות תוכרעמ מ"למ תרבחב
 םילוחה יתב לכב םילוח םושירו הלבקה

 פעפוטחו 38 יבשחמ ג"ע םייללכה םייתלשממה
 * .מבי תרבחמ ונמזוה רשא
 ונכומ הנמזהה םוימ ופלחש םינש 5-כ ךשמב
 םייתלשממ םילוח יתב ינשב הלבקה תוכרעמ
 ףסא ח"היבו ןוספלוו ש"ע ח"היב) דבלב
 .(אפורה
 םייתלשממה םילוחה יתב בורב בצמה דועב
 וטקנ ,ל"נה תכרעמה תנקתהל דע אפקוה
 םייתלשממה םילוחה יתב ךותמ םינש
 תורוקמ לע תוכמתסה ךותו ,המזויב
 םילוחה יתב ושגינ םייביצקת-ץוח םייפסכ
 הרוצב בושחימל הפיחבש דלישטורו םבמר
 או88 תכרעמב שומיש ךות .תיאמצע
 (א160/160ת 1תו6זקזבזוט6 1ה[סזחוגווסהח 5ץ5ו6חה)

 יבשחמו) ןושארה בלשב !8א! 5/1 יבשחמו
 תודסומב ובשחומ ,(ןכמ רחאל ₪313 (06ח6ז3]
 - תויטסיגול תוכרעמ ,להנימ תוכרעמ הלא
 ןיב .תומיוסמ האופר תוכרעמו תויסנניפ
 תא תונמל ןתינ ונכומש תויסנניפה תוכרעמה
 םיאפור ינקת ,הלכתמ דויצ תכרעמ ,ח"הנה
 -לוכ להנימה תוכרעמ .אובי תונמזה ,תויחאו
 -רעמ ,םילוחה םושירו הלבקה ךרעמ תא תול

 לופיטל תכרעמו ןוימ ירדח ןוכימ ,ןגטנר תכ
 ובשחומ האופרה תוכרעמ אשונב .ח"עשב
 ,ןוירה ינוכיס תאפרמ ןוגכ תוינילק תודיחי
 תיגולורטנאורטסג האפרמ ,הנחבמ תירפה
 תאז םג ,הלעפוה דלישטור ח"היבב .דועו
 תכרעמ ףא ,ןיטולחל יאמצע ןפואב רומאכ
 -ומה תודיחי בוצקיתו רוחמיתל תבשחוממ
 -בב חנומה יתקלחמה בוצקיתה ןורקיע .דס
 תלהנתמ הקלחמ לכש אוה תכרעמה סיס
 איה המצע הקלחמה תלהנהו רוגס קשמכ
 ומכ .היתואצוהו היתוסנכהל תיארחאה
 -המ ,ןאכ ףא ןכ ,אביש ש"ע יאופרה זכרמב
 -חא תוכרעמ לש היצרגטניא תכרעמה הוו
 -וליעפל םישרדנה םינותנה תא תבאושו תור
 ,תואנספאה ,ןוימה ,הלבקה תוכרעממ הת
 ןיינעמ ןויסנ והז .'וכו םדאה חכ ,ןגטנרה
 תומסרופמה תוילמונאהמ תחא תא "רובש"ל
 ,תילארשיה זופשיאה תכרעמ לש תויסיסבהו
 ימיב ינזבזב ותויהב ןורתי דסומל שי הבש
 אוה ןוכסחהו תולעיתהה ץירמתו זופשיא
 .ורקיעב ילילש
 לע "המשא"המ קלח יכ ןייצל םוקמה ןאכ
 בושחימה תכרעמ לש םוגעה הבצמ
 תדיחי יכ ,הדבועב ןומט תיתלשממה
 ינקתמ תינהנ הניא דרשמה לש היצמוטואה
 תודדומתה ורשפאיש םיביצקתמו םדא חכ
 -יחיה .תשרדנה המרב בושחימ תומישמ םע
 לע ךמתסהל תבייחו םישנא 9 הנומ הלוכ הד
 .היתולועפ עוציבל תוינוציח תורבח
 ךרעמ ביצקת יכ לבוקמ לודגה םלועבש דועב
 ביצקתה כ"הסמ 2%-3%-"ל עיגמ עדימה
 -קת עיגה אל תואירבה דרשמב ירה .ללוכה
 כ"הסמ 1%-ל וליפא היצמוטואה תדיחי ביצ
 .דרשמה ביצקת
 (האצותכ ףא ילוא וא) ליבקמב ,הנורחאל
 הלח ,תכרעמה לע םירבועה םירבשמל
 בושחימ אשונב ףא המישרמ תוררועתה
 םילודגה האופרה יפוג לש ערימה תוכרעמ
 .הנידמב
 רקסו הקידב רומאכ ועצוב תיללכה ח"פוקב
 בושחימל בא-תינכת תנכה לע וצילמהש '
 אשונ םודיק ךרוצל .ח"פוק לש ערימה ךרעמ
 ץעוי" הנומ תואירבה דרשמב בושחימה
 תדעו המקוהו תואירבה תרשל "בושחימל
 ,םיצעוי עויסב ,וז הדעו .ותושארב יוגיה
 תוילהנימ תוכרעמ בושחימל" השקב הניכה
 רבודמ ןאכ ."תיתלשממה תואירבה תכרעמב
 -צובש רתויב םילודגהמ וניהש ,קנע טקיורפב
 םינשב יתלשממה בושחימה חטשב ץראב וע
 דרשמ בושחימ תא םדקי יאדובש ,תונורחאה
 םלועב התע תלבוקמה המרל תואירבה
 תורבח רפסמל הרסמנ השקבה .יברעמה
 -שמה תנווכבו אשונל ןהיתועצה ושיגה רשא
 רבמטפס שדוח ךלהמב הטלחהל עיגהל דר
 בושחימל זרכמ אצוה ,הסדה ח"היבב .הנשה
 םימושיה ללוחמב שומיש ךות ,זכרמה
6 

 "יאופרה בושחימה תממש" תורמלש" ,ךכ
 ץראב תואירבה תכרעמב תררוש ,תיחכונה
 ןיבו "הרהנמה הצקב רוא" שי יכ ,השוחתה
 לע התע רבועה עוזעזה לש תואצותה רתי
 תוכרעמ תוארל ףא הכזנ יאופרה ךרעמה
 לש ההובגה המרהמ לופית אלש המרב עדימ
 .תילארשיה האופרה תכרעמ
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 ינרדומה בושחימה ןדיעל סנכנ הסדה ח"היב
 תינכת לש המושיי תליחת םע ,1978-ב
 -ורקע תא רוקסנ הז רמאמב .בושחימל רושע
 תונולשכהו תוחלצהה ירקיע ,תינכתה תונ
 .אבה רושעל תינכתה תונורקע תאו

 םילוח יתבב עדימ תוכרעמ

 ושענ תומדקומה 70-ה תונשבו 60-ה תונשב
 -טסילוה עדימ תוכרעמ םיקהל תונויסנ רפסמ
 תוכרעמ .םלועב םייאופר םיזכרמ רפסמב תוי
 םימוחתה ברימ תא ףיקהל ויה תורומא הלא
 -ושרב ,תודבעמב ,להנימב) ח"היבב תויעבהו
 -וטלובמא תורישב ,תוקלחמב ,תויאופר תומ
 תונורתפ .לולכמכ ןהב לפטלו (דועו ,יר
 תוכרעמ לש היגולונכט וללכ בושחימה
 -ואב לפטל ךרוצה .תולודגו תויזכרמ בשחמ
 לודג רפסמ ןיב םירשקבו תויעב לש לודג ףס
 תולעל ירקיעה םרוגה היה םיביכרמ לש
 ןוכיסה םג .הז סופיטמ תוכרעמ לש ההובגה
 -רעמ :הובג היה םושייהו חותיפה יבלש לכב
 .דחוימב תוריבש ןניה תויטסילוה תוכ
 וחמצ תיטסילוהה השיגה ןולשכל הבוגתב
 -תדוקנ" תוכרעמ םינומשהו םיעבשה תונשב
 -תה בושחימב תוקסוע הלא תוכרעמ ."תוי
 ןוגכ ,תיסחי תרדגומו הנטק הביבסל םוח
 לוהינל תכרעמ ,םילוח רורחשו הלבק תכרעמ
 לכ .הימיכויבל הדבעמל תכרעמ ,תופורת
 "רוגס םלוע"כ תרדגומ וזכ תכרעמ (תת)
 תת ףסוא אלא הניא תללוכה עדימה תכרעמו
 םלשה" יכ החינמ וז השיג .א.ז) תוכרעמה
 החילצה תאז השיג .("ויביכרמ םוכסל הווש
 איהו םלועב םילוח יתב לש לודג רפסמב
 תונורתפה .תירלופופ תויהל הכישממ
 -אתה הלא תוכרעמ םישמשמה םייגולונכטה
 -תקלחמ") םיינוניבו םינטק םיבשחמב ונייפ
 ןוגכ תידועי הנכותב םג םיתיעלו ,("םיי
 הציאה ישיאה בשחמה תיגולונכט ..%5
 הז סופיטמ תוכרעמ תרדחה ךילהת תא
 וז השיג לש ירקיעה הנורסח .םילוח-יתבל
 חרכה שי םש םילוח-תיבב דחוימב טלוב
 .הפיקמ "תיאופר המושר"ב
 חותיפב ולשכנ תושיגה יתש יכ ןייצל שי
 תיגולונכטש ףא לע .תוינילק עדימ תוכרעמ
 םימוחת ןווגימל החלצהב תרדוח בושחימה
 ,תיאופר הימדה ,תוינילק תודבעמ) ח"יבב
 חונעיפ ,בשחמ-ץבושמ רושכימ | ,רוטינ
 -יש) האופרה תא תרפשמו הנשמו ,(.ג.ק.א
 לש היגולונכטה תרגפמ ,(לופיטו ןוחביא תוט
 ץראב) הז רוגיפל .תוינילק עדימ תוכרעמ
 -יא) תויגולונכט :תוביס רפסמ שי (םלועבו
 תויערמ ;(לשמל ,טלקה ירישכמ לש המאתה
 םינותנו עדי גוצי לש הירואית םויק יא)
 "רחאה תרבעה" תיעב) תוירסומ ;(םייאופר

 ,היננכתמלו עדימה תכרעמל אפורהמ "תוי
 .(תוידוסה תיעב

 תיב :(1978-1987) רושעה תינכת

 ינורטקלאה םילוחה
 הסדה ח"היב לש םדוקה רושעה תינכת
 וז תינכתב .ל"נה תושיגה עקר לע החמצ
 -זכרמ תונורקע ינש המצעל "הסדה" הביצה
 :םיי

 תודיחי לכב בשחמב שומישה תצפה .ו
 .א.ז .יתרגש הדובע ילכל ותכיפהו ,ח"היב
 ןוגראה לש תילועפתה המרב היצמוטוא
 ילכ רופישו ח"היב תדובע לועי התרטמש
 .(תיתדוקנה השיגה) טרפה לש הדובעה
 הדובע תונחת :הלא םימושייל תואמגוד
 תלבק יקפלד ,תואפרמב תופוק ,תודבעמב
 .םינסחמ ,םילוח
 סחו-) יזכרמ םייאופר םינותנ רגאמ תמקה .2
 .הלוחל דחא "יאופר קית" וא (חוסח 313 6
 םינותנ ןוסחיאל ילככ בשחמה תסיפת .א.ז
 -רדנ םה וב "ןמז-םוקמב" םתצפהו םייאופר
 תואצות זוכיר :הלא םימושייל תואמגוד .םיש
 םתצפהו הלחמ ימוכיסו הדבעמ תוקידב

 .ח"היב תודיחיב |

 לש הרדס לע ססבתה תוכרעמה בושחימ
 תבר תיביטקארטניא תכרעמ ,םיבשחמ"ינימ
 החונ השיג תללוכה חותיפ תפש ,םישמתשמ

 ןונכת תותווצו יתגרדה חותיפ ,םינותנ סיסבל |
 תא רשקל הנווכה ףא לע .םיימינפ חותיפו |

 -סבתה - תיביטרגטניא תשרל תוכרעמה יתת
 השיגה לע תוכרעמה חותיפ תיגולודותמ הס
 .תיתדוקנה
 תוכרעמה יתת תא תוגיצמ ב ,א תואלבט

 םוחתב "הסדה" לש ח"היב ינשב תולעופה |

 תונחת רפסמ .האופרה םוחתבו להנימה
 120-כ ןהמ ;320-כ וניה (םיפוסמ) הצקה
 ,(תוקלחמו תודבעמ) האופרב 160 ,להנימב
 םינקתומ ךכל ףסונ .חותיפבו לועפיתב 40-כ
 םיבלושמ םקלחש םיישיא םיבשחמ 150דכ

 רושעה תינכת לש תיזכרמה היעבה .תשרב |

 -ושיי ךשמנש ךוראה ןמזה קרפ איה םדוקה
 -יפבש ישוקה הניה תירקיעה הביסהו - המ
 ןוגראב בשחמ תדיחי לש ימצע לוהינו חות
 .תויגולונכט תויעב דצב לודג ירוביצ
 חתפל ןויסנ השענ ינילקה בושחימה םוחתב
 הסריג .תיאופרה המושרה בושחימל הנכות
 תלעפומ ,(6ווח6) תאז הנכות לש הנושאר
 .(ב הלבט האר) תוקלחמ רפסמב 1984-מ
 הנשב יוסינל תסנכנ ,(6ווזטט) תפסונ הסריג
 חתפל איה הז ןויסנ לש תירקיעה הרטמה .וז
 -עמב ובולישו תיאופר המושר גוצי לש לדומ
 הלוחב לופיטה ךילהתב אפורל עייסתש תכר
 ,ןוחבאב ,םייטנבלר םינותנ ףוסיאב ,לשמל)
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 לע"תכרעמל ןוכיממ
 (םילשוריב "הסדה" ח"היב בושחימל רושע)

 םילשורי ,"הסדה" ח"היב ,האופרב עדימה יעדמל הקלחמה להנמו חותיפו ןונכתל ל"כנמס ,ףייטש בקעי ריד

 םידמוע םיבר םילושכמ ,רומאכ .(בקעמב
 םייגולנכט  םקלח ,הז | דעיל ךרדב
 .םייתא םקלחו םייאופר"םייגולודותמו
 רושעה תינכת לש ירקיעה גשיהה ,םוכיסל
 בושחימה תיגולונכט תשירפב אוה "הסדה"ב
 -ובע ילכל התכיפהב ,ח"היב תודיחי תיברמב
 לש המורתבו האופרבו להנימב ימוי-םוי הד
 .ח"היב תדובע לועיו רופישל תוכרעמה-תת
 -יאו העיתר ,היגולונכטל תודגנתהה םוקמב
 עדימל רבוגו ךלוה שוקיב שי ,הלועפ ףותיש
 .ןוגראה לכב בושחימו
 ישוקב אוה תאז תינכת לש ירקיעה הנורסח

 -לוכ תכרעמב ןדוקפיתו תוכרעמה בולישבש |

 תוכרעמה ןיב םירשקה תריצי ,המגודל .תל
 המושר> וא <הקלחמ-ריחמת-הדבעמ>
 םע .<יאופר עדי סיסב-תחקרמ תיב-תיאופר
 בולישל השירדה יכ ןייצל יוארה ןמ ,תאז
 -תה לש תיסחיה החלצהה םע דחי החתפתה
 .תינכ

 לע-תכרעמב םילוח-תיב
 תיגולונכטויצוס לע-תכרעמ אוה םילוח-תיב
 ,םילוח ,תילכלכו תיתוברת הביבס תבלשמה
 ,םירחאו םייאופר-הרפ םידבוע ,םיאפור
 םיכרע ,םיקוח ,םיללכ ,תונוש תויגולונכט
 הלשמ תונוכת שי וזכ תכרעמל .םיגהנמו
 םוכיסמ תורזגנ ןניאש (6חוטזעטחו קזטקטז(וטפ)

 .התוא תוביכרמה תוכרעמה תת לש טושפ
 -וחיכש וא םייאופר םיתוריש יריחמ ,המגודל

 םלועה" י"ע םינתינ היסולכואב הלחמ לש תווי |
 הטלחה .תכרעמה לש "הביבסה" וא "ןוציחה
 -רומ הנוכת איה תמיוסמ הפורת תשיכר לע
 -תת) בולישמ תרזגנש לעה תכרעמ לש תבכ
 -תת) ,(יאלמ תמר) תופורתה יאלמ (תכרעמ
 -תת)ו (םיפילחת) יתפורת עדי (תכרעמ
 הנוכת .(םיריחמ ,םיקפס) תוניינק (תכרעמ
 .תוכרעמה תתמ תחא ףאל "תכייש" הניא וזכ

 רודהמ רבעמ תפוקתב אצמנ "הסדה" ח"היב
 -קלה .אבה רודל עדימ תוכרעמ לש יחכונה
 תיב תסיפתל םירושק וקפוהש םיירקיעה םיח
 עדימה תכרעמ תנבהלו לע-תכרעמכ םילוחה
 הנוש וזכ תיתכרעמ השיג .ךכמ האצותכ
 -יבידניא-תיתדוקנהו תיטסילוהה תושיגהמ
 .תילאוד
 וזכ הביבסב תלעופה תללוכ עדימ תכרעמ
 -ותפ תיגולונכטויצוס תכרעמ איה םג הווהמ
 הכותב תבלשמה תיתרבח תכרעמ :הח
 תכרעמכ !תיגולונכט תכרעמ אלו היגולונכט
 םיילמרופ-א היביכרממ קלח ויהי החותפ
 םיללוכ תוטלחה תלבק יכילהת תיברמ)
 -שהל הלא םיביכרמ לע - (הלאב םיביכרמ
 יקלחה) הבושחימ .עדימה תכרעמב בלת



 -יחיל קוריפל ןתינ וניא תכרעמה לש (ןבומב
 ךות אלא ,(תוכרעמ-תת) תויטרקסיד תוד
 -ירשק ,ןהיניבש םיבכרומה םירשקה תרדגה
 תכרעמ תונוכתו תכרעמה תביבס םע ןה
 ירקיע ביכרמ ןה הלא תורדגה .לעה
 -יכרמ .וזכ תכרעמ לש חותיפה תיגולודותמב
 םירזגנה עדימה תכרעמ לש םירחא םיב
 -יעב םייגולויצוס םה תיתכרעמה השיגהמ
 רודה לש עדימה תוכרעמש דועב :םהק
 םדא ןיב תרושקת לע רקיעב וססבתה יחכונה
 תכרעמ לולכת ,בשחוממ םינותנ רגאמל
 אל) םדא-ינב ןיב תרושקת םג החותפ עדימ
 אלא ,לבוקמה ןבומב ינורטקלא ראוד קר
 ילמרופה ביכרמה תא המילשמה תרושקת
 טסקט ,המגודל ,תללוכה ,עדימה תכרעמב
 ;(ןגטנר תונומת ,םימלוצמ םיכמסמ ,ישפוח
 עדימה תכרעמב (שמתשמכ) הלוחה בוליש
 רגאמל וא תיאופרה המושרל השיג ןתמ)
 -ויסבו לופיט ידכ ךות ,לשמל ,יתפורת עדימ
 הסיפתה ךותמ שקבתמה רבד וניה (!ומ
 תיגולודותמב ףסונ בושח ביכרמ .תיתכרעמה
 -בש דועב .שמתשמה לש וקלח אוה חותיפה
 "שמתשמה ףותיש" לע רבוד ןורחאה רוד
 רסמיי השדחה הסיפתב ,(טפטז קגזזוטוקגזוסח)

 ןנכתמ לע .שמתשמל תכרעמה ןונכת
 -ןיב הרשכה לעב תויהל תוכרעמה (סדנהמ)
 (!"תוכרעמ יחתנמ" בל"ומיש) תירנילפיצסיד
 .'וכו םיעוציב רקח ,תוכרעמ תסדנהל ףסונ
 -עמה ןונכת רבעוי יאופרה בושחימה םוחתב
 .ידועיסהו יאופרה תווצל תכר
 םוחתב םג) םישדח תונויערל יכ ןבומ
 םיטביה | תויהל םייושע | (היגולונכטה
 -תועמשמ םירחאו םייגולויצוס ,םייפוסוליפ
 ףותיש לש תוכלשהה לע לשמל בושח :םיי
 עדימ תלבקל ולו ,עדימה תכרעמב הלוחה
 תוכרעמ ןנכתל חרכה שי .דבלב יתפורת
 -תו הבישח יתווצ .תימוחת-ןיב השיגב הלאכ
 ,םינלכלכ ,תויחא ,םיאפור םיללוכה ןונכ
 היגולונכט יחמומ ,םינטפשמ | ,םיילהנימ
 וקסעי ,םירחאו (בשחמ ,תרושקת ,עדימ)
 -עמל .אבה רושעב השדח תכרעמ חותיפב
 תילהנימ תכרעמ :םיביכרמ ינש ויהי וז תכר
 .תינילק תכרעמו (יאופר להנימ םג תללוכה)
 םימייק הארוהו רקחמ ןוגכ םירחא םיביכרמ)
 ןונכתל תווצ םקוה ןושאר בלשב .(ןכ םג
 תת תא ףילחתש תילהנימה עדימה תכרעמ
 -ולודותמב ןושאר בלש .תומייקה תוכרעמה
 לדומ תיינב אוה "תכרעמה חותינ" לש היג
 - ריכבה ילוהינה גרדב תוטלחה תלבקל
 אלא 25% תכרעמ תיינב הניא הז בלש תרטמ
 ,םהיתונוכת ,םיילבולגה םינתשמה תרדגה
 ,לעה תכרעמב ,תוכרעמ-תתב) םהיתורוקמ
 תמקהו םהיניב םירשקהו (תינוציחה הביבסב
 ליבקמב .ילהנימ (אחסוש!טשט 0ג%ט) עדי-סיסב
 -טמב תרושקתו םיקשמימ לש םיטביה ודמליי
 ."םיייתודידי"  םיטרדנטסל עיגהל הר
 -בתת תוכרעמה תת לש חותיפה תיגולודותמ
 תויושי/תויוליעפ לש בלושמ לדומ לע סס
 לש הדובעה ילכו (טחוו1ץ-גטווטווץ חחס66]וחע)
 -שחוממ תוכרעמ םיללוכ תכרעמה יננכתמ
 עדימה תכרעמ זכרמב .(6856 5ץצוטחו) תוב

 יאלבט םינותנ סיסב לוהינל הנכות דומעת
 -וכה תכרעמל טרדנטסכ הרחבנש ((0786|ט)
 -מוחב תולת-יא םג רשפאת וז הריחב .תלל

 0 00808/ תכרעמ תא חותיפו יוסינל
 .תימינפ האופר לש עדי-סיטב תללוכה ,0א₪
 ;םדא-תונש תורשע ועקשוה ותמקהבש
 תכרעמ חותיפל ןיערג שמשי הז עדי-סיסב
 ףא לע .("הסדה"ב חתופתש תינילק הדמול
 תליחתב ונתוא םיוולמש הלאשה ינמיס
 לש אבה רודה יכ איה ונתווקת ,השדח תינכת
 תא גישי אל םא םג ,"הסדה"ב עדימ תוכרעמ
 תורישה רופישל םורתי ,םיירוקמה וידעי
 לועיל ,היטרקורויבה תנטקהל ,םילוחל
 (תירוביצו תימינפ) הרקב רתילו תוכרעמה
 .םילוחה-תיבב םינתינה םיתורישה לש

 תווצ םקוה ינילקה בושחימה םוחתב .הר
 -ועה עדיו ערימ תוכרעמ ישנאו אפור ללוכה
 םויכ םימייקה םילדומה תבחרה לע דב
 -ייה תיעבל ףסונ ."הסדה"ב ינילקה בושחימב
 השק היעב תמייק יאופר עדיו עדימ לש גוצ
 תולועפה לש היצקיפיסלקו הרדגה לש רתוי
 רוכזל שי .םינותנה הנבמל ןכוישו תוינילקה
 םוצע אוהש (האופרה) םוחתב רבודמ יכ
 םותסה ןיידע בר ןאכ .ותובכרומבו ולדוגב
 -יש .םיטושפ םניא תונורתפהו שרופמה לע
 רקחמ יתווצ ןיב עדי תפלחהו הלועפ ףות
 ח"היב) םיינויח םלועבו ץראב חותיפו
 גרובסטיפ לש ח"היבמ לבקמ ,לשמל ,"הסדה"

 "הסדה" ח"היבב בושחימ תוכרעמ

 :ילהנימ בושחימ .א

 תומלתשה ןרק ,םיאולימ ילומגת ,םירנויסנפ ,ימוי ,ישדוח רכש תרוכשמ
 הדובע ימכסהו רכש תכרעהל רזע ילכ ,םיאמדקאל

 ,הקוסעת ןזאמ ,םינקת רפס ,תולחמו תושפוח םיימוי ,םיישדוח םידבוע םדא-חכ
 (תיטפוא הידמ) רכש ישולת לש עדימ רגאמ ,חוויד זכרמ

 יקלח ,תחקרמ תיב ,תילירטס הקפסא ,הסיבכ ,תופורת ,יללכ ןסחמ הקפסא
 ,תונמזה גג ביצקת ,םייביטקאוידר םירמוח ,םיזג ,םיקלד ,ןוזמ ,ףוליח
 ק6/סקלט ,יאלמ תוריפס ךרעמ ,האיחה ישגמ ,תופורת טוקלי

 רודמ ,פ"רשו ןוימ ,תואפרמ ,זופשא תונובשחו להנימ ,תומושר ןויכרא םילוח תונובשחו להנימ
 חותינ רדח להנימ ,סוארטש תואפרמ ,םייניש תאפרמ ,היבג

 קשמ הינח ות לוהינ ,יטטאיד תוריש ,םינופלט רפס

 ןזאמ ,םיקנב תומאתה ,ב"סמ ,ביצקת ,םיקפס ,תונובשח תלהנה םיפסכ

 ךזנג ,אצויו סנכנ ראוד ,םילילמת דוביע ,םיכמסמ קוית ,דרשמ לוהינ הלהנה
 תוטלחה רחא בקעמ ,ישאר

 :םיישיא םיבשחמ 150-ב תפטוש הכימת
 ילילמת דוביע -
 םיימוקמ םינותנ ירגאמ לוהינ -
 םיינוציח עדימ ירגאמל תרושקת -
 (1.010%) םיבושיח ידבעמב שומיש -
 תוטלחה תלבקב הכימת -
 ישיא בושחימ -

 םיבשחמ ורקימ

 :ואופר בושחימ .ב

 ,תומקר גוויסו םואית ,היגולונירקודנא ,היגולויבורקימ ,הימיכויב
 /ץמאמ תוקידב ,היגולותפ ,תיניערג האופר ,היגולוידוא ,היגולוטמה
 ןגטנר ,םדה קנב ,היגולוקנוא ,היגולוידרק/םירוטניצ ,היגולוידרק

 םינוכמו תודבעמ

 ,₪16₪ ,הלחמ ימוכיס ,היגולוידרק ,םידלי תיגרוריכ ,םידלי ץרמנ לופיט
 הדבעמ תוקידב תספדהל תונחת ,(צ"ה) ךמות לופיטל זכרמ
 .(תינילק היגולוקמרפ) יתפורת עדימ זכרמ

 זופשא תוקלחמ

 ,באכ ,תילובטמ ,(צ"ה) ד"לי ,היגולורטנאורטסג ,םד ילכ תיגרוריכ
 ,.ג.א.א ,המדרה ,(יאופר רויא) םייניע ,םישנ ,היגולורוא ,הימסלט
 רטפירטוטיל ,(לבוי תירק) תיתליהק האפרמ

 תואפרמ

 תיטסיטטס הנכותב שומישו ץועי הקיטסיטטסו עדימ
 :ןוגכ םייטסיטטס םיחותינ
 לורטסלוכ םוחתב הבוגת ירקחמ -
 םידולי לע תוהמא לצא תופורת תבוגת -
 :םיפטוש תוחוד תקפה
 105 תוחוד -
 םייפסכ תוחוד -
 (255) תוטלחה תלבקב הכימת

 (הנזה) רורחש יבתכמו הלחמ ימוכיס תויאופר תומושר
 ןוימ רדחב הלחמ ימוכיס לש עדימ רוזחיא
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 הסדהו תירבעה הטיסרבינואה לש האופרל ס"היב ,דלפטרב לוא ר"ד ,ק'ציז םשרג 'פורפ

 -םירקוח ומלח ןושארה בשחמה תעפוה זאמ
 ןויערה .יאופרה ךרעמב ותוא םותרל םיאפור
 םיאפורה דחאכ תולחמ ןחבאי בשחמש
 -בר תא ןיזהל ידש היה המדנו ,טושפ הארנ
 ןיחבי אוהו ,יאופרה עדימה לכב הזה ןורכזה
 .תיאופרה ותצעב אילפיו תואירבו ילוח ןיב
 ונא םיקוחר ,תיתוכאלמה הניבה ןדיעב םג
 יכ .ברעממ חרזמ קוחרכ הז ןויער שומיממ
 םא הרקי המו .הניב חיטבמ וניא ןיידע ןורכז
 ואדיו תמלצמ תרוצב ןיע הזכ בשחמל וניקתי
 ?פוקסורקימל דעבמ טיבהל לכוי התועצמאש
 ?רתוי םייתועמשמל ויעוציב וכפהי םאה
 -חבא ילכל רואה פוקסורקימ ךפה הנורחאל
 לבוקמ .תוינורכ תולחמב רקיעב ,בושח יתנ
 םירקוד ,ןמז ךרואל תוכשמתמה תולחמבש
 ,הנידע טחמ תועצמאב הלוחה רבאה תא
 ותוא םינחובו המקר רוריפ הנממ םיאיצומ
 הנימא ללכ ךרדב איה וז הטיש .פוקסורקימב
 םאה הלאשה אופיא הלאשנ .תיעמשמ"דחו
 וז תיתנחבא תוליעפל םורתל בשחמה לכוי
 ?תיתוהמ הרוצב

 רורפיס

 תונש עצמאב ולחה הז םוחתב םירקחמה
 -ודגה םיבשחמה לע הליחת ועצובו ,םישישה
 םינוש םירבא לש ןבל רוחשב תונומת .םיל
 .בשחמ חוקיפב ואדיו תמלצמ ידי לע וקרסנ
 תא ואדיוה תמלצמ תמגוד הקירסה תעב

2""(""""000 

"(20 

"7" "00 

 -ומתה לש רתאו רתא לכב רואה תמצוע
 הנוכמה ,וזכש המיגד תדיחי לדוג .הנ
 -ורקימ 50-כ אוה ,(קושוטז6 6|6חוטחז) 1.

 -רתמ ,רורפיס הנוכמה ךילהתב .עובר רטמ
 הרדמנש רואה תמצוע תא המלצמה תמג
 לע גצוימ ןבל רתא .255-ל 0 ןיב ענה רפסמל
 ינוג רתיו ,255 ידי לע רוחש רתא ,ספא ידי
 ךרדב .םייניבה ירפסמ ידי לע םיגצוימ רופאה
 255%255 ןב ךרעמל הנומתה תמגרותמ וזכ
 .1 'סמ הנומתב ראותמ הז ךילהת .םירפסמ
 הארנ אוהש יפכ את םגדומ ילאמשה עובירב
 אתה ףוגו רוחש ןיערגה .פוקסורקימה ךרד
 תא הקרס המלצמה .ןבל יללכה עקרה ,רופא
 תא הדדמ ,דבלב תורוש שולש ךרואל אתה
 התוא המגרתו הרושה ךרואל רואה תמצוע
 גצוימ אוהו ןבלה עקרה םגדנ הליחת .רפסמל
 ףוג .'" ךרע ילעב םירתא השולש ידי לע
 .'1' ידי לע ןאכ גצוימו רתוי ההכ אוה אתה
 עקרה תא תמגודו המלצמה תרזוח ןכ ירחא
 .םיספא השולש ידי לע ןאכ גצוימ רשא ןבלה
 יכרעו אתה ןיערג תא הצוח הינשה הרושה
 תורפסל םימגרותמ םש םידדמנ רשא עבצה
 ןורכזב הנומתה תגצוימ הז בלשב .'וכו +
 קיפסמה םירפסמ ךרעמ ידי לע בשחמה
 ךא .הינוג לכ לע תירוקמה הנומתה רוזחישל
 דצב תאבומה תרחא ךרדב םג הגיצהל ןתינ
 -פסמה םיגצוימ הב ,1 'סמ הנומת לש ינמיה
 הרושה ךרואל ךשמתמה םוקע ידי לע םיר
 -אבש רפסמה לדוגל סחיתמ והבוגו ,המגדנש
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 אתה תא גיצהל ןתינ וז ךרדב .הנומתה רת
 ערתשמ ומצע אתה .ידמימ-תלת טילבתכ
 גציימ /-ה ריצש דועב ,צ-ו א יריצ ךרואל
 -רמ טילבתה תואיצמב .ולש רופאה ינוג תא
 -לצמ ידי לע םגדנ רשא אתב ומכ ,רתוי םיש
 דצב .(2 הנומת) פוקסורקימה ךרד המ
 אוה ןימי דצבו ,ומצע אתה אבומ ילאמשה
 תורישי סחיתמ והבוג רשא טילבתכ גצוימ
 .ירוקמה אתה לש רופאה ינוגל

 תונש לש בשחוממה פוקסורקימה

 םיעבשה

 -קחמה בור ועצוב םישישה תונשב ,רומאכ
 לולכימה תטישב םילודג םיבשחמ לע םיר
 ,ידמל תיטיא התיה תומדקתההו (ו6ה)
 דו ץכץ-8 גוסמ םינטק םיבשחמ תעפוה דע
 םינותנ דוביעל ךרדה תא וללס רשא ,5
 לש האופרל הטלוקפה בשחמ .יתימא ןמזב
 ןב טילקתו ןורכז 64%א8 ללכ םהה םימיה
 םירפסמ 255*255 תב הנומתו רחאמ .וא8
 היה ןתינ אל ,ןוסחא חטש 65%88-כ תשרוד
 "ימא ןמזב הלאכ םייקנע םיכרעמ דבעל ללכ
 ןוסחאל דעונ ןורכזהמ קלחש דוע המ .ית
 ךרדב ונקפתסה וז הביסמ .תכרעמה תנכות
 -וליא .הברהב םינטק םיכרעמ תמיגדב ללכ
 -צעלשכ תינכפהמ המלצמ ודילוה ולא םיצ
 ןווכל ןתינ הב ,וזחגאש ופ8ש6(סז הנוכמה ,המ

 תועצמאב תמגודה ןרקה לש הכלהמ תא

 רצב רווצמה אתה .את לש רורפיס יו
 ךרואל המלצמה ידי לע קרסנ ,ילאמשה
 רואה תמצוע .(םיוקוקמ םיוק) תורוש שולש
 זכרמב) רפסמל תמגרותמ רתאו רתא לכב
 ,תומוקעל םימגרותמ םירפסמה .(הנומתה
 דצ) רפסמה לדוגל סחייתמ ןהבוג רשא
 .(ןימי

 את ףוגו ההכ ןוערג לעב את .ררפוסמ את .2
 םירפסמ ךרעמל ררפוס ,(לאמש דצמ) ריהב
 .(ןימי דצ) טילבתכ םיגצוימה



 לש תידמימ-וד תרזגנ לש טלחומה ךרעה 3
 .2 'סמ הנומתב עיפומה טילבתה

 תא המלצמל הריבעה תינכתה .הנכות
 ,םוגדל שי התוא הדוקנה לש תוטניררואוקה
 ררפוסמה רופאה ןוג תא הריזחה המלצמהו
 הדוקנ לש עצוממה המיגדה ןמז .הז רתא לש
 היה ,רתאל השיגה ןמז ללוכ ,וזכ תדדוב
 ררפסל היה ןתינ וז ךרדב .הינשורקימ 50דכ
 -מל ,םירפסמ 10241024 לש ךרעמל הנומת
 רחאמ ישעמ אלו יטיא היה ךילהתהש תור
 סחיתהל ונפדעה ונא .הנסחאל היה ןתינ אלו
 לפטלו ינשמ ןורכזכ המלצמבש הנומתה לא
 -פסל םוקמב .יתימא ןמזב םינושה םיביכרמב
 םיאתה תא קר ונצליח הלוכ הנומתה תא רר
 .ףסונ דוביע םשל טילקתה לע ונסחוא רשא
 תכרעמה לע דבוע 37ו 2 תונומתבש אתה
 .איהה

 םינומשה תונש לש תוחתפתהה

 ונתושרל הדימעה תיגולונכטה תוחתפתהה
 .אוו6₪0ץ0ץ-וו-הו טאגא-וו/7807ה תא
 ןסחאמ תועצמאב הנומתה המגדנ הליחת
 ידי לע טלשנ רשא (!זּגחוש עזגטטטז) הנומת
 היה הנומתה ןסחאמ .א07-1?1160ו1-ה
 תוינכתה .(4 'סמ הנומת) 00-8/58-ל רושק
 -עמה תחת ןרטרופב ובתכנ תונומתב לופיטל

 ץואדמסא
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 -ומתה ורבעוה ןושארה בלשב .₪1-ו11 תכר
 תוינכתב ףסונ לופיטל ,סקוול ילאירס וקב תונ
 .6 תפשב ובתכנ רשא ,רתוי הברה תוליעי
 -שחמה ינש ןיב קשמימ ונשכר רתוי רחואמ
 ןתינ ותועצמאב רשא (טט וחוטז[גטט) םיב

 \)חוטווג-ל תורישי תכרעמה תא רבחל היה
 המוקמ תא הקחד וז היגולונכט .סקווה לש
 ,[חוגועט כ9אטטוטז-ה תמדוקה המלצמה לש
 הרקיו תיטיא התיה המוכחית תורמל רשא
 .רתוי הרצוי אל ןכלו
 -ועצמאבש הנכותה חותיפל םייתנשכ ושרדנ
 .ומגדנש םיאתה תא ץלחל היה ןתינ הת
 ובו םלש הדש פוקסורקימב תקרוס המלצמה
 שי אתה תא ץלחל תנמ לע .םיבר םיאת
 2 'סמ הנומתב .ולובג תא אוצמל הליחת
 .חוטש רה ןיעמ ,טילבת ידי לע אתה גצוימ
 ,ריהב אתו ,הובג רה ידי לע גצויי ההכ את
 לובג תא םיגצימ רהה ילופיש .העבג ידי לע
 לולתה רוזיאב לובגה יוצמ השעמל .אתה
 אוה עבצב יונישה םש יכ ,רהה לש רתויב
 םירתאה תא אוצמל תנמ לע .רתויב לודגה
 טלחומה ךרעה תא בשחל שי רתויב םילולתה
 רתוי לולת היהי רההש לככ .רהה תרזגנ לש
 המיגדמ 3 'סמ הנומת .ולש תרזגנה הבגת ןכ
 .2 'סמ הנומתבש רהה לש תידמימ-וד תרזגנ
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 -וטשה םירתאה תא גציימ ימינפה שתכמה
 תא ,תהבגומה תעבטהו ,טילבתה לש םיח
 התע .אתה לובג וא ,רתויב לולתה רוזיאה
 -בטה לש תוטנידרואוקה תא תינכתה תארוק
 קר פוקסורקימה לש הדשב תמגודו ,וזה תע
 רחאל .תעבטה ךותב תויוצמש תודוקנה תא
 ופקיה תא ,אתה חטש תא איה תבשחמ ןכמ
 חיננ .ויביכרמ לש תויטפואה תונוכתה תאו
 הצמוחה תלוכת תא דודמל םינייועמש
 עבצב ןיערגה תא םיעבוצ ,אתבש תיניערגה
 -צוע .תיניערגה הצמוחל רשקנ רשא דחוימ
 םירתא .הצמוחה תומכל תסחיתמ עבצה תמ
 עבצ רתוי וטלקי תיניערגה הצמוחב םירישע
 .רתוי הובג םהלש טילבתהו ,רתוי םיהכ ויהיו
 תיניערגה הצמוחה תומכ תא בשחל ידכ
 .רהה חפנ תא דודמנ םא יד ,אתה ךותב

 תא שבוכ ריעזה בשחמה

 הרעסב פוקסורקימה
 היגולונכטה לש המיהדמה תוחתפתהה ךא
 לע וליפאה רשא םירצומ הכותב האיבה
 -וקמ תא .וזה תכרעמב עקשוהש ברה למעה
 18א1-206/ םאות גוסמ ריעז בשחמ ספת המ
 ק(יצוגוטח :זגזוט גוסמ הנומת ןסחאמ ובו ;\7

 לופיטל הנכות תליבח ללוכ רשא זטטטז
 החתופש וזמ הברהב תמכחותמ ,תונומתב
 לש לדוגב תונומת םגוד סיטרכה .ונדי לע
 ןתינ לכל לעמו .תוינש ךות ודבעמו 2
 -ב תובותכה תוינכת וז הליבחל ףיסוהל
 תונומתה דוביע אשונ לכ יכ ,אזוטזטיס((-6
 טרפב תבשחוממה היפוקסורקימהו ללכב
 םויכ ןתינ אל וז הביסמ .םויל םוימ םינתשמ
 -תהל לבוקמו ,תמלשומ הנכות תליבח חתפל
 ודעונש תויסיסב תונכות לש ןיערג לע ססב
 תוינכת ףיסוהלו ,התגצהלו הנומתב לופיטל
 .תוקזח ךא תוטושפ הנשמ

 בשחוממה פוקסורקימה תכרעמ םישרת .4
 .ימלשוריה

 הררפוס וז הנומת "חלמה םיב החונמ" .5
 תואצות .םיננסמ תכרעמ ידי לע הלפוטו
 .9-6 תונומתב תואבומ הלא םידוביע
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 תועצמאב גישהל ןתינ המ םיגדהל הדעונ | תיטמתמ ךרדב הנומתב לפטל השעמל ןתינ
 י'חלמה םיב החונמ" תנומת .הלאכ םיננסמ | וא הלידגהל .םולצתב םלצה לפטמש ךרדב

 -פוטו בשחמה ךותל הררפוס ,(5 'סמ הנומת) | שטשטל וא טסרטנוקה תא ריבגהל ,הניו
 גומ איה הליחת .םינוש םיננסמ ידי לע הל | וזכ הלועפ לכ .הטשפלו הרפשל

 שפהב ןכמ רחאלו (6 'סמ הנומת) טילבתכ | הזכ ןנסמ םיליעפמ רש
 9-7 תונומת) תרבוגו תכלוה הט | -תהב היתונוכת תא 7
 אתה טילבת לש תרזגנ
 תא תונפל דמוע 18א1-00/47  בשחמ םג ךא | ,לבוס ש"ע ןנסמ םשב

 הטיסרבינואב .רתוי םיקזח םיבשחמל ומוקמ | -תה דוביעל הנכות לש
 תונורתפ שפחל רקוחה ץלאנ ,םיעצמאה תלד | .םיקחש עיקרמ הלאכ

 רודה ןמ םיבשחמה .םירסח םניא הלאו םילוז | םיננסמה םיזעונ ןכ רתוי קזח
 םיקזח םידבעמ ינש לע םיססובמ אבה האבה תונומתה תרד
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 לדוגב תונומת תטילקל הנומת | ינס
4. 

 תורישב םיבשחוממ םיפוקסורקימ
 האופרה

 םיפוקסורקימ ינימ 30-כ םייוצמ קושב
 םיבשחמ לע םיססבתמ םבור ,םיבשחוממ
 ןלהל .םהימוד וא 18א1-/6/417 גוסמ םיישיא
 תוכרעמ ידי לע תועצובמש תומישמ רפסמ
 :הלאכ

 ראוצ ןטרס יוהיזל םיריאממ םיאת תקירס -
 םחרה
 לע ןחבואמו ב"הראב רקיעב ץופנ הז ןטרס
 םיריאממ םיאת לש תיפוקסורקימ המגדה ידי
 -רגש תיגולוקינג הקידב תעב םילבקתמ רשא
 ,אשונ תיכוכז לע םיאתה תא םיחטשמ .תית
 םתוא םירקוסו םימיאתמ םיעבצב םיעבוצ
 תונמזומ םינוש תומוקמב .פוקסורקימל דעבמ
 םיקרסנ םיחטשמהו ,תורזוח תוקידבל םישנה
 .בשחוממ פוקסורקימ ידי לע יטמוטוא ןפואב
 -יקת םיחטשמ ןיב ןיחבהל תלגוסמ הנכותה
 -דח ןחבאל הלוכי הניא ךא םייגולותפו םינ
 איה וז הלבגמ תורמל .עגנה תא תיעמשמ
 םיחטשמה בורו רחאמ .הבר תלעות האיבמ
 םיחטשמה תא קר תררוב איה ,םיניקת םה
 תוזחל החמומה תא הקיעזמו םייגולותפה

 תקירסמ גולותפה ררחתשמ וז ךרדב .ם
 .ילוחב קר זכרתהל לוכיו םיילמרונ םיחטש

 ר

 -וזומורכב םייוניש לש תיטמוטוא הקירס -
 םימ
 תרוצ יפל ןחבאל ןתינ תובר תולחמ
 רסח ןהב תולחמ שי .םרפסמו םימוזומורכה
 םימוזומורכ ןהבש תורחאו םיוסמ םוזומורכ

 .טילבת תרוצב "חלמה םיב החונמ" .6

 ."םוח םוו ץיק םויב" :"חלמה םיב החונמ" .7
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 ."ןיסמח" :"חלמה םיב החונמ" 8

 ."ישוג-ןיב תומוע" :"חלמה םיב החונמ" .9

 ןתינ םיעבצ תועצמאב .םילפכומ םימייוסמ
 רשא םיריהבו םיהכ םיספ םוזומורכב םיגדהל
 לש תונוש תויתשרות תונוכת לע םיעיבצמ
 ךורא אוה םימוזומורכב לופיטה .קדבנה
 םיאת פוקסורקימב שפחל שי הליחת .עגיימו
 םהימוזומורכש ךכב םינייטצמה ,םיקלחתמש
 תא םימלצמ ןכמ רחאל .בטיה םירדגומ
 הנומתה ןמ םירזוג .הליגר המלצמב הדשה
 יפל םתוא םינייממו םינושה םימוזומורכה תא
 םהמ ימ עובקל ןתינ זא קר .םתרוצו םלדוג
 -ומורכה לש סופסיפה תקירס .ףדוע ימו רסח
 םויה ןתינ תאז לכ .רתוי דוע תעגיימ םוז
 רשא בשחוממה פוקסורקימה לע ליטהל
 -ולחב םיאתה תא שפחמו חטשמה תא קרוס
 -מו םתוא ןייממ ,םימוזומורכה תא םגוד ,הק
 .הריקסל יאקיטנגה אפורל תרצותה תא שיג
 -ומו סופסיפה תא תרקוס תמכחותמ הנכות
 .ונשמל דחא ספ ןיב םיקחרמה תא תרד

 ילקופנוקה פוקסורקימה -
 לע םיקרסנו םיראומ הז פוקסורקימב םיאתה
 4-כ אוה קרסנה חטשמה יבוע .רזייל ינרק ידי
 ינרק תא דקמל ןתינ וזכ תכרעמב .רטמורקימ
 -ירס תעב .חטשמה לש הנוש קמועב רזיילה
 -תה תא קר בשחמה טלוק ,קמועל וזכ הק
 .תובכשה רתימ םלעתמו דקומבש הנומ
 הרוצב את לש ןיערג ךותחל ןתינ וז ךרדב
 -קתב םנסחאלו םיכתח םישימחל תינורטקלא
 הלא םיכתחמ רזחשל ןתינ רתוי רחואמ .טיל
 םיסחיה תא תוארלו ידמימ-תלת ןיערג
 הזיא עובקל ןתינ ךכ .ויביכרמ לש םייבחרמה
 םיקחורמ ולאו םינכש םה ןיערגב םימוזומורכ
 .הזמ הז

 בשחוממה פוקסורקימה
 אפורה לש הדובע תנחתכ
 גולותפה
 בשחוממה פוקסורקימהש םימיגדמ הלא לכ
 וא תירקיע תחא המישמ אלמל דעונ םויה לש
 תויוחתפתהה .םצמוצמ תומישמ רפסמ
 ךרדה תא תוחתופ תונורחאה תויגולונכטה
 לע ססבתתש הדובע תנחת חותיפל
 תא הוולת רשא בשחוממה פוקסורקימה
 וז הנחתב .תימוי םויה ותדובעב גולותפה
 תינמז-וב חטשמב בשחמהו גולותפה וננובתי
 ,ותנחבא רשוכב גולותפה ,הז תא הז ומילשיו
 וזכ הנחת .םיאצמימה תומיכב בשחמהו
 תונומת תרבעה רשפאת רשא תשרל רבחתת
 .תוצעייתה םשל םינוש םיגולותפל תינמז-וב
 לש םיגולותפה תא תתרשמ וזכ תכרעמ
 -יטלובב סניקפוה סנהו'ג ש"ע האופרל ס"היב
 םירדחב םיבשוי םיגולותפה .ב"הראבש רומ
 -יניב םיחחושמו הנומתה תא םינחוב ,םינוש
 טילקת לע תונומתה תא ןסחאל ןתינ .םה
 םינסחאמה םירקי אל םיטילקת שי .יטפוא
 דסמכ ןגראל ןתינ ןתוא ,תונומת 50,000דכ
 תונחבא ,םיאשונ יפל תונומת ףולשלו םינותנ
 הליחת הנעפות הלאכ תונחת .תולחמ וא
 הנאצמת ןמז רחאל קרו תוייוסינה תודבעמב
 -דעל םיכרענ ונא וז הביסמ .קושב ןמוקמ תא
 ימלשוריה בשחוממה פוקסורקימה תא ןכ
 .םאתהב
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 ןתינכות לש היגלטסונ

 התיה אל בשחמב הליחתב
 הטושפ תדלקמ םתס אלא
 םינותנהו הנכותה תנזהל
 .םיטלפה לש הקפהל םגו

 םידמימ תולודג וידר תורונ
 םינטק םירוטסיזנרט םהיתובקעבו
 רקי "חומ" לש יומידל ושמיש
 .רפושמ רבד תושעל ןווכתה רשא

 הרמוחל ופסונ ךכ-רחא
 הריהמ תורוש תספדמ
 םיסיטרכ תבקנמו תארוק
 .םיטרסב דובעל תורשפאו

 הללכ הליבחה תע התואב
 ,הרדה לכב הרמוחה תא
 המילשהל הנכות תהיה אל ךא
 .האצמהה תלחנ היה לכהו

 ,םיעוריאה תליחתב םיאצמנ ונא
 ,םינושאר םיבשחמ לש ןמזב
 הנכות לכ אלל ונלביק רשא
 .הפשכ רלבמסאו ןרטרופ םע קרו

 תרחואמ רתוי הפוקתב
 ,תראפתל ונלביק לובוק תא
 היואר הנושאר הפשב
 .הבר הקופתב םימושיי חותיפל

 היה זא זירזה תנכתמה
 ,הדוקפ לכ ומצעב בתוכ
 הלקת בצמ לכל רבל גאודו
 .הדובעה תא םייסלו ךישמהל ידכ

 הלעפה תכרעמ ול התיה אל
 ,הנוגה תוריש תינכת אל םגו
 עצבל לכוי התרזעבש
 .עדוי 6 לכ התעש המ לכ

 םיבר םימי וחרטו ולמע ךכ
 םיבשחמ יחמומו תוחומה יבוט
 םיתורישה לכ לש תימצע הביתכב
 .םילולכ תויטרדנטס תוליבחב םויהש

 םירסחב םיטלובה ןמ דחא
 ,םינותנ ןוימל תינכת התיה
 םיטילקתב הבתכנ םג ךכ-רחאש
 .םיזירז םינתינכות ידי-לע

 םירשכומ םינתינכות םתואמ דחא

 ,םיתימעו םירבחל טנטפ חתיפ

 עצבל היה ןתינ ותרזעבש
 ."עגשמ" חוט!זוקזטקזבחוהווחפ

 היה זא האצמהה לש םיאישה איש
 ,הליגרה הדובעל ףסונ רשאכ
 הדמתהבו תופיצרב הלעפ עקרב
 .הריהמ תספדמ וא םיסיטרכ תארוק

 םיאנתה ורפוש םימיה תוברב
 םיקפסהמ ונלביק רשאכ
 ,השדח הלעפה תכרעמ
 .העדי בלשל תרושקת םג רשא

 םיטושפו םייסיסב םילכב ,בושו
 ,םינוש םירסמ ונטלקו ונפחד
 הדוקפ לכ ונבתכו וננכת
 .הטושפ וא תבכרומ המישמ עצבל ידכ

 רתויו םימי ופלח ךכ
 ,רבגתהל וניצר תושדח תויעב לעו
 ונבתכ ונמצעב השדח הנכות
 .ונעדי חתפל םינותנ סיסב יכ

 רפסלו ךישמהל רשפא
 ,רפס ילואו ףדו ףד אלמל
 תוינושאר לש תואלת תונמל
 .תונשדח היה תונכית לכ רשאכ

 היה המ ריבסהל היהי לק
 ,המגודל חקינ 56-ה תא םא
 הנכותה תכרעמ לש םיתורישה רשוע תא
 .הביבסש ןייוולה תוינכת ףסוא תאו

 םיבשחמב היה אל הז לכ הליחת
 .םילעפמו םינוגראב ונקתוה רשא
 ,םינתינכות ודקש הלא לב לע
 .םימושיי וחתיפו תויעב ורתפ רשא

 םישישה תונש לע םיפלוח ונא ךכ
 ,םיפיקמו םיבר םימושיי םע
 םילעופ הלעפה תכרעמ תחתש
 .םילבקמ םיבר םיתוריש הנממו
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 תורפושמ הלעפה תוכרעמ רבכ שי
 ,תולוכי תוינכת רפסמ ליעפהלש
 תועצבמ ןה הפיקמ תרושקת
 .תועדוי דובעל םינותנ ירגאמ םעו

 םיפקונ םינשו םימי בוש
 םיניבמ רתוי התע ונאו
 םיקהלו חתפל ,חתנל ךיא
 .םינותנ דוביעל תובכרומ תוכרעמ

 הפיקמ תרושקת ןיקתהל ידכ
 ,הנכות רוטינומ תעכ ונל שי
 ןתונ םיבר םיתוריש רשא
 .םדקתהלו חתפל ונל רשפאמו

 םיצופנ רבכ םינותנ ירגאמ

 ,םיתרשמ םה הפי ונתואו

 םיניבמ םג ונא התע יב

 .םישמתשמ תוליעיב םהב ךיא

 ,הלחתהה ןמ םיליחתמ אל םויכ
 ,ההובגו הקוחר הדוקנמ אלא
 םינושארה וניניעב רשא
 .םיננעב םשדיא התיה

 םיישקב ונדדומתה ונתפוקתב
 ,םיבר ךא ,םילודגו םינטק
 תויעב דבל רותפל ידכ
 .תודירטמ ויה לכה תא םגש

 שומישל התע ןתינ הברה
 שואיו תובזכא ,תואלת אלל
 תוישוק רותפל ןויסינב
 .תוטושפ ךכ-לכ םויה תוארנה

 ,בר ךרע שי ונרפיסש הירוטסהל
 ,בכוכ ומכ ונכרד הריאמ איה יכ
 רבכמ הז הבכ ורוא רשא
 .רתונ דוע ןמז ותוא דומלל ךא

 אירמהל יוארה ןמ הדוקנה וזמ
 ,איבמ הווההש בוטה תא תוצמלו
 ,יוצמש המ םע היישעב ךישמהל
 יוצר היהי אל רבכ טעמ דוע רשאו

 חותינ רשוכבו תדלקמב ,טעב ךכ
 חותיפל םורתנ עונצה ונקלח תא
 תגגוחה ונתנידמ לש
 .תדלוה ימי םיעברא תואלמ



 דובכל
 א"ליא תוריכזמ
 13009 .ד.ת
 91130 םילשורי

 א"ליאל ףרטצהל השקב ספוט
 א"ליאב החמתמ דוגיא וא/ו

 .(ספוטה ףוסב הרעה האר) א"ליאב ישיא רבחכ לבקתהל ינוצרב ם
 :ןמקלדכ א"ליאב החמתמ דוגיאב ישיא רבחכ לבקתהל ינוצרב ם

 .ךוניחו םיבשחמ - ח"ומ
 .תיתוכאלמ הניבל ילארשי דוגיא - מ"ביא
 .לארשיב \)אוא ישמתשמ - אימא
 .תונומת דוביעו הקיפרג

 .1988 תנשל ח"ש ךסב רבח ימד ב"צר

 :האבה הלבטה יפל ומלושי רבחה ימד
 ח"ש 22 :דבלב א"ליאב תורבח
 ח"ש 22 :רבלב החמתמ דוגיאב תורבח
 ח"ש 33 :רחא החמתמ דוגיאבו א"ליאב תבלושמ תורבח
 ח"ש 22 :ףסונ החמתמ דוגיא לכל תפסות

 :(ךתריחב תא ןייצל אנ) תואבה ןוידהו הדובעה תוצובקב ףתתשהל תורשפא הנקמ א"ליא לש החמתמ דוגיאב וא א"ליאב תורבח

 עדימ תוכרעמ תוחיטב הנכות תסדנה

 12 תפש א"נעב םייטפשמ םיטביה

 בשחוממה דרשמה ימושיי תוכיא תחטבא

 בשחמ תרזעב תיביטרגטניא רוציי תכרעמ -('!א1 םינותנ תרושקת

 םוקישב בשחמה םיטקייורפ לוהינ

 :םיישוא םיטרפ

 זץ" "ומ 0 ----יטרפ םש החפשמה םש

 קל | |------------------------------------------------תבותב הדובע םוקמ

 11870 =>==>=-==-=>- רי ככ ראות/ריקפת

 111177 = --------------------------------|ופלטט 0000000000 תיטרפ תבותכ

 (רמוח חולשל ןאל א-ב ןמס אנ
 .א"ליא ירבח ינש תצלמהב תכמתנ תויהל הכירצ א"ליאב תישיא תורבחל השקב ,א"ליא ןונקתל םאתהב :הרעה

 :םיצילממה תומש תא ןייצל אנ
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 רבד חתפ

 1988 תנשב לארשיב תואקנבה תכרעמ
 תיגולונכטב תומולגה תויורשפאה תא הצממ
 תועונת דוביע תוכרעמ ידי לע בושחימה
 -רעמ ,( זה%61ו0ה [?זסטטפפוהחק 5ץ%זטחופ) 5

 [ח!טזחוגווסח א13ח-) 1א18 ילוהינ עדימ תוכ

 תונבומ הטלחה תוכרעמ ,(הטטחוטהו 5ץ%זטחו%

 תוכרעמו (51ז061טז66 [266ו%ו0ח 5ץ916חוא) 5

 0% הטלחה תוכמות
 .(9%1שהופ

 הרמוחה יעצמאב תושמתשמ תוכרעמה
 לחה ,הרצי היגולונכטהש רתויב םינווגמה
 לש רידא הריגא חפנ ילעב ,קנע יבשחממ
 ךרד ,לולכמו הווצאב דוביע תלוכיו םינותנ
 הצק יפוסמ .םיבשחמ ינימ ,תרושקת תוזכר
 ,טונגימ דויצ ,םיכמסמ תאירקל דויצ ,םיידועי
 הלעפהל דויצב הלכו ,םיכמסמ ןוימ דויצ
 םינותנה ירגאמל תורבחתה ךרוצל תימצע
 .ףסכ תקפנהו הנפצהב שומיש ךות
 לכמ הנכות יעצמאב תושמתשמ תוכרעמה
 ךות םינותנ ידסמ לוהינל הנכות ןוגכ ,םיגוסה
 תופש ,תוששואתהו רוזחיא יעצמאב שומיש
 ,תותליאש תופש ,תויסיסבו תויליע הנכות
 היצקילפא תוינכתו םהינימל םימושיי יללוחמ
 .תובר
 םקלחו תימוקמ דבועמ םקלח תכרעמה ינותנ
 .תויזכרמ דוביע תוכרעמל דבועמ רחאה
 יוק תועצמאב תישענ םינותנה תרבעה
 .םיליגר ןופלט יוקו ן"לנ יוק ,םיידועי תרושקת
 םיקנבה יפינס תא םירשקמ תרושקתה יוק
 -בה תא םירשקמ ,דוביעה ידקומ ןיבל םניב
 -חרב םיקנב ןיבל םניבו םמצע ןיבל םניב םיקנ
 -קנבניבה תרושקתה תשר ידי-לע) םלועה יב
 .(5\/ 1[ - תיא
 תועצמאב ,תיאקנבה היצמרופניאה תכרעמ
 ףונמלו סיסבל הכפה ,בושחימה תיגולונכט
 -משמ איה .תואקנבה לש תיקסעה תוליעפה
 -כמ תשמשמ איה ,תוסנכה תריציל ילכ תש
 .יתורחת יעצמאו יקוויש ריש

 םשטוצוסח 5טקקטזז

 םינייפאמ םינותנ

 םיבשחמב תשמתשמ םינותנה דוביע תכרעמ
 תרושקת ידוביע ךרוצל רתויב םישידחה
 -וסמ 15,000-כ תרושקתב םירבוחמ .הווצאו
 םיפינס 1,000-מ הלעמלב םינקתומה םיפ
 ןמזב תרושקת יתוריש םהיליעפמל םינתונהו
 .100%-ל תברקתמה תונימז תמרב ,יתימא
 הליל לכ הקלסמב םירבעומ םיקש ןוילימכ
 תרושקתה תשרב תוענ תועונת וססיכו
 םינותנה דוביע דויצ ךרע .הינש לכב תיאקנבה
 ןוילימ 200-כל עיגמ םינושה ויביכרמ לע
 הנכות ישנא 800-כ תכרעמב םיקסעומו רלוד
 .הלעפה ישנא 300-כו

 מ"עב לארשיל טנוקסיד קנב ,םיבשחמה ףגא להנמ , ץמרטוג םחנמ ר"ד

 דוביע תוכרעמ בושחימ יקיתו

 םירפסמ תואקנבב םינותנה

 לש הצובק הסנכתה ,1988 ילויב 6 ,'ד םויב
 םינותנה דוביע תוכרעמ לש בושחימה יקיתו
 -מע גיצהל ,תוחכשנ תולעהל ידכ תואקנבב
 םיסנכתמה הלאו .תועד ףילחהלו תוד
 :רבעב םתוכייתשהו
 ,ימואל קנבמ יקסני'צלוט לאומש
 קנב ןכמ רחאלו םילעופה קנבמ דמלמ השמ
 ,דחואמה יחרזמה
 ,םילעופה קנבמ ןור המלש
 רחש-ןב םרוהיו רהדת לאלצב ,ןוטא עשוהי
 ,טנוקסיד קנבמ
 .ןושארה ימואלניבה קנבהמ טניו ק'ז

 תואקנבב םינותנה דוביע תוחתפתה

 ץורע םיללוכה םייתוזח ח"הנה יס
 ח"הנה תוקלחמב ןקתוה | ,יטנגמ
 .ש"ועו

 תטילקל רינ יטרס בוקינל דויצ :60-ה תליחת
 היצמרופניא .תירמונ היצמרופניא
 -וכמב המכוס םיכמסמה לש תירמונ
 יטרס ורצי ךכ ידכ ךותש ,םוכיס תונ
 תונוכמ ידי לע וטלקנש םיבקונמ רינ
 תונוכמה טלפ .תומדקתמ ח"הנה
 דוד ,ךרע תוריינ תוקלחמ תא שמיש
 -בל עדימה דוביע זוכירו רצואל תוח
 .םיקנ
 -על םיחמומל רשפיא תונוכמה בצק
 -פדהה רחא בר זוכירבו הדיפקב בוק
 הנוכמה לש ,הרוש רחא הרוש ,הס

2 

 :םיסנכתמה ןיב ויה םיקיתו תוחפ םגו

 ,דחואמה יחרזמה קנבמ בכוכ-ןב ארזע

 .ימואל קנבמ רידנ השמ

 םידחא רד ינויצ ורכזוה וז השיגפב

 :תואקנבב םינותנה דוביע לש ותוחתפתהב

 תונובשח תלחתהל תונושאר תונוכמ :6
 לתב הניתשלפ-ולגנא קנבב תונקתומ
 .ביבא

 וסנכוה תונושארה ןוימה תונוכמ :4
 .םיקנבה תוקלסמב שומישל

 -יטרכ םע לעפש ,ינכימ-ורטקלא דויצ :0

 (...ויה זא רבכ) תואיגש יוליג תעב ךכו
 האיגשה תא ונקית ,הנוכמה תא ורצע
 .הלעפהב וכישמהו
 -ושאר םיתווצ םינמתמ םיקנבב 2

 -שחמ תטילק תורשפא תניחבל םינ
 הדובע ףילחהל ,םיקנבב םינושאר םיב
 .תיניטור

 םיקנבב םיטלקנ םינושאר םיבשחמ :4
 .(16%83 יברימ ןורכז לדוג)
 טיבלא - ילארשי ירוקמ חותיפ :7

00 
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 -לא תרבח ידי לע םשוי רשא ,ןויערה
 םושיר ירישכמ וידחי רושקל היה ,טיב
 תוחול ילעב (םוכיס תונוכמ תמגודכ)
 לעב דבעמל םיירמונ אפלא םישקמ
 ףוסיא ךרוצל יטנגמ םיטרפ ןנוכ
 -ידבו תומיא ידכ ךות ,היצמרופניאה
 .תוק
 רינה יטרס תא ףילחה יטנגמה טרסה
 יבשחמל טלקה רזיבא רוריב שמישו
 .םינותנה דוביע

 ו

 םיבסומ קנב ידיקפ :607ה תונש עצמא
 םיקנבב םיימינפ םיסרוק תועצמאב
 .םינתינבותל

 .בושחימה תא םירידחמ םיקנבה :5
 -חמל םיבסומ םינושה םיקנבה יפינס
 תוליעי ןיגב ןלפק סרפב םיכוז ףאו בש
 .הבסהה ךילהת עוציב
 ,1966 תנשב סרפב הכז טנוקסיד קנב
 .1970 תנשב סרפב הכז ימואל קנב

 טמוקנבה ירישכמ תלעפה תלחתה :8
 -תהו ךלה ךילהתה .תוחוקלה תורישל
 רשאב ,1987 תנשב ואישל עיגהו חתפ
 םיקנבה לכ לש םירישכמ 550"-ב
 תיאקנב-ןיב תרושקת תשרב םירבוחמ
 םיקנבה לכ תוחוקלל םירשפאמו
 -ידבו הרקב ידכ ךות ,םהב שמתשהל
 .המיאתמ הק

 טונגימל יאקנב-ןיב טרדנטס תריצי :71
 -ישל סיסבה רצונ ויתובקעב ,םיקש
 -צמאב םנוימ ,םיטנגוממ םיקשב שומ
 -לסמה תלעפהו תוריהמ תונייממ תוע
 .1974 תנשב הק

 דויצ םיפילחמ םיקנבה :70-ה תונש תצורמב
 םיבשחמל םירבועו יזכרמ דוביע
 .הפוקת התוא לש םימדקתמ

 ךילהתב םיליחתמ םיקנבה :70-ה תונש ףוס
 -רעמל רבעמה לש תויאדכה תניחב
 .תונווקמ תוכ

 תכרעמ לכ :1986 תנש דע 80-ה תונש תליחת
 תרבוע ,היפינס לכ לע ,תואקנבה
 ןמזב תולעופה תונווקמ תוכרעמל
 .יתימא

 תשרל תפרטצמ תואקנבה תכרעמ :2
 %\(["[ | תימואלניבה | תרושקתה
 .םיקנב ןיב םיפסכ תורבעהל

 ימצע שומישל םיפוסמ תרדחה :3
 תואקנבו ,םיקנבה יפינסב תוחוקל לש
 םשל ,תוחוקלה תושרל תיקסעו תיתיב
 םוקמב וא חוקלה תיבב עדימ תלבק
 .קסעה

 -בב ח"טמ תוקסע ירדח תלעפה :3
 -מרופניאב שומישב שרח דמימ .םיקנ
 תוטלחה תלבקל היגולונכטבו היצ
 .תוילועפת

 (ץסוחו 001 5416) 205 תכרעמ תלעפה :6
 .קסע יתבב

 תיאקנב-ןיב תרושקת תכרעמ תלעפה :7
 -מוקנבה ירישכמ ןיב םינותנ תרבעהל
 -יא ,הרצונ .םינושה םיקנבה לש םיט
 -םסכ תועונת תרבעהל תיתשת ,אופ
 ןיבו םינוש םיקנב לש םיפינס ןיב תוי
 .םיקנבה ןיבל קסע יתב

 תתל ןווכתמ לארשי קנב :1988 תנש ףוס
 -סמב תולועפ עוציבל םיקנבל רתיה
 .תיקסעהו תיתיבה תואקנבה תרג
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 הבש הפוקתה תא הגרעב ריכזה קיתו יאקנב
 ,סנזיבכ תואקנבה תכרעמ ויניעב הרייטצה
 תמועל ,םיקסעל טקיבואכ חוקלהו ,קסעכ
 תרייטצמ תואקנבה הבש תיחכונה הפוקתה
 .תוליעיבו תוריהמב תתל שי ותוא תורישכ
 ובש ךשמתמ ךילהתב תאצמנ תואקנבה ,ןכבו
 תחתפתמה היגולונכטה תא תמתור איה
 .היכרצל הזועתהו ןוימדה בולישב

 ןיב בלתשי (פחוגזו 6ז0) םכחה סיטרכה
 חוקלה בויח יכרצל יארשאה סיטרכ יביכרמ
 -סנניפ תואקסע עוציב ןיגב ,קסעה יתב יוכיזו
 .תוי
 /בויח תוטיש תבוטל ןטקי םיקשב שומישה
 תויתודידיו תילועפת הניחבמ תולוז יוכיז
 .שמתשמה תניחבמ רתוי
 תויאקנבה תוכרעמב בלתשי יטפואה קסידה
 ךות ,לוז ריחמב עדימ תויומכ ןוסחיא יכרצל
 .ריהמ רוזחיא תורשפא ןתמ
 הרוצב ולעפוה רשא םייטמוטוא קנב יפינס
 ברימ תא ומתרי םינוש םיקנב ידי לע תינויסנ
 -ומכו םייגולונכטהו םיינורטקלאה םישודיחה
 תבחרהב ואטבתי םישודיחה .לדגת םת
 -ישל םיפוסמה תרגסמב םייתודידי םיתוריש
 ךות ,ץועי יתוריש ןתמל םיפוסמ ,ימצע תור
 הטלחה תוכמות תוכרעמ לע תוססבתה
 .תיתוכאלמ הניבו

 ונשי םייתרוסמה םיפינסה םגש יאדול בורק
 תכרעמל ונפי אלש תוחוקלה .ןונגסו הרוצ
 םיחמוממ תוריש ולבקי ימצעה תורישה
 ערימה ירגאממ םינוזינה םיפוסמב ורזעייש
 ןתמ רשפאתש תימושיי הנכותמו םיזכרמב
 אלל ,חוקלל יאקנבה תורישה יביכרמ לכ
 .והנשמל דחא דיקפמ רבעמב ךרוצ
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 תיריוואה הרובחתב םינותנה דוביע
 "לע -לא"-ב בושחומה

 "לע-לא" תרבח לש בשחמה תדיחי להנמ רבעשל ,טמיצ לאירתב

 םוחתב קנע תורבח שולש
 קשמב הרובחתה
 תושמתשמ ילארשיה
 הדימ הנקב בושחימב
 .הנוש הרוצב לבא ,לודג
 יילע-לא" תרבח דועב
 תכרעמ לש םגד איה
 *+א[ּגוח(ו:גגו6'') תיזוכיר

 םיפוסמ יפלא םע יזכרמ
 ,(תימלוע תרושקת תשרב
 הליעפמ '"םיצ" תרבח
 תשר) תירוזיב תכרעמ
 םיבשחמ תורשע לש
 ולוכ םלועב םירזופמ
 .(תרושקתב םירבוחמו
 תלעופ ''דגא' תרבחב
 הרוקמב התיהש תכרעמ
 תרבוע הגרדהבו ,תיזכרמ
 תורשע תללוכה תכרעמל
 לכב םייאמצע םיבשחמ
 םירבוחמה ,ץראה
 תשר ךרד יזכרמ בשחמל
 .תרושקת
 "םיצ" ,"לע-לא" ,תורבחה ןמ תחא לכב
 .הנוש הרוצב בושחימה חתפתה ,"דגא"ו
 תריחבו תוינידמה ובתכוה אל ךרדה תליחתב
 אלא ,הריכבה הלהנהה י"ע תויגולונכטה
 -רחאה תמזויב רקיעב ,הלעמל הטמלמ וחמצ
 ,תיטיא התיה תוחתפתהה .בושחימה לע םיא
 ןיעמ םיכילהת םינייפאמה םיגז-גיזה לכ םע
 תוברתלו םיכרצל המצע תא המיאתהו ,הלא
 .וללה תורבחה לש תינוגראה
 תויהל הלחה רתוי םימדקתמ םיבלשב קר
 -וברועמו תוריכבה תולהנהה תעפשה תרכינ
 .ךורא חווטל ןונכתבו תוינידמ תעיבקב םת

 ייא!גחבקוחק זה6 (סטז 314266 0[ ₪27 הדובעב

 0.7.71 ₪.1.. אס|!גח םירוספורפה לש קזסשוח"
 11גתאגז0 ט5וחטפפ-ב רוא התארש ,6וטצסח

 החימצהו תוחתפתהה יבלש ונייפוא ,86שו6וש

 חכוויהל אילפמ .םינוגראב בשחמ תודיחי לש
 .ץראה יאנתל םג הז ןויפיא םיאתמ המכ דע
 -לש העברא םירבחמה םירידגמ הז רמאמב
 :בושחימה תוחתפתה לש םיב
 .בושחימל תושפנ תיישע :ו בלש
 רתיה תויפיצל תונעיהל תלוכי רסוח :2 בלש
 .םישמתשמה לש תולדגו תוכלוהה תושירדלו
 תועדומ ,לוהינהו הרקבה קוזח :3 בלש
 .ןוגרא-הר ,תויולעל
 ,תיגולונכטו תינוגרא תורגבתה :4 בלש
 .הרבחה לש תיקסעה תוליעפב תובלתשה

 ראותתש יפכ ,לע-לאב בושחימה תוחתפתה
 דחא לכ תא רורב ןפואב תפקשמ ,ןלהל
 .ליעלש םיבלשהמ

 תרבחב בושחימה תוחתפתה
 "לעילא"
 השעמל ליחתה לעילאב בושחימה ןדיע
 דוע ושענ םינושאר םידעצ ךא ,1964 ץיקב
 .ןכ ינפל
 ריכזתה הרבחה ל"כנמל שגוה 1960 תנשב

 םינותנ דוביע תוטיש תויאדכ תקידב"

 ."(|6סוזסחוס 12818 /ז06683וח8) תוינורטקלא

 וצמואש תוטישו םיכרד לע עיבצה ריכזתה

 .הרבחה תלהנה י"ע רתוי רחואמ

 בקונמה סיטרכה טלש ןיידע םיששה תונשב

 תורוכשמה ,תונובשחה תלהנה תודובע לכו

 .מ.ב.י = תונוכמ תועצמאב ועצוב ,דועו

 .תוילנויצנבנוק
 תנשב ולחה הלודגה הפונתהו ךרדה תצירפ

 ןימזה טהל המלש ,ל"כנמה רשאכ ,4
 תטיסרבינואמ הלכלכל רוספורפה תא הצרא

 ןודנרב קיד תא ותאו ,דנומ'ציר וס ,היבמולוק
 .בושחימה םוחתב הלוע בכוכ ,ל"ז
 ץלמוהש יפכ ,אשונה לכ תא וקדב םהינש
 רבעמה תינכת תא ורשיא ,ל"נה ריכזתב
 תא ורחבו זרכמל םיטרפמ ורידגה ,בשחמל
 .טקייורפה תמקהל תווצה

 םינושארה םידעצה
 בשחמ "לע-לא" תרבח הנימזה זרכמ תובקעב
 תרדסב ץראב םינושארהמ ,360/30 םגדמ
 .5607ה

 -ושארב ,שיא 9 הנמ תונכיתהו ןונכתה תווצ
 .ית

 םייוסינה .רלבמסאה תפשב ובתכנ תוינכתה

 אל ץראבש םושמ ל"וחב ועצוב תוקידבהו
 .560 תחפשממ בשחמ ןימז היה

 הלעפהלו הבסהל תוינכתה ונכוה וז ךרדב
 ,םידבוע תוחכונ :תויסיסב תוכרעמ רפסמ לש
 ,ריחמת ,ביצקת ,תונובשח תלהנה ,תורוכשמ
 .דועו יאלמ

 רובע דחוימ ןינב הנבנ וז תוליעפל ליבקמב
 .בשחמה תדיחי
 לחה בשחמה ,הבסהה המייתסנ 1966 ויתסב
 .(08168) הווצאה תטישב לועפל
 -ארה בשחמה יכ ןייצל ןיינעמ ,האוושה םשל
 4 ,16% ןורכז ללכש ,360/30 - לע-לא לש ןוש
 שכרנ ,םיסיטרכ ארוקו תספדמ ,םיטרס יננוכ
 -ימ עברכ לש "עונצה" ריחמב הנש 22 ינפל
 !רלוד ןויל
 ליגר ישיא בשחמ שוכרל ןתינ םויה ,עודיכ
 !רלוד ףלאמ תוחפב בושחימ חכ רתוי םע
 בשחמהש ריכזהל ןינעמ ןפוד אצוי רבדכ
 הרקב תדמע אלל מבי י"ע קפוס 0
 דרחא קרו ,וריחמ תא ליזוהל ידכ ,(6005016)
 5 10,000 לש תפסותה הרשוא שקיע קבאמ
 .הרקבה תדמע תשיכרל
 ןה בשחמה בחרוה תואבה םינשה ךשמב
 -כתמה ורבע הגרדהבו םיקסידב ןהו ןורכזב
 לעפוה בשחמהו לובוקו 826 תופשל םיתנ
 .50% הלעפהה תכרעמ תחת
 תא תרשל ונגרוא תונכיתהו ןונכתה יתווצ
 ,םיפסכ :הרבחה לש תויזכרמה תויצקנופה
 .םיעצבמ ,הקוזחת ,םדא חכ
 םג וחתופ תויסלק בשחמ תוכרעמל ףסונ
 :איהה הפוקתל תוינשרח תוכרעמ
 .ריווא יתווצ ץובישו ןונכת תכרעמ ,המגודל
 תליחתב ןיידע ויה יראנילה ןונכתה תוקינכט
 היה אל דוע ילרגטניא יראניל ןונכתו םכרד
 .ןימז

 (64/ !!/₪6) תמא-ןמז תוכרעמ ןדיע

 השדח הפוקת הלחה 197ו תנש תישארב
 ןמז תוכרעמל רבעמה םע ,לע-לא בושחימב
 .(ז64] זוחו6) תמא

 -שחמל תורבחתה היה ןושארה לודגה דעצה
 תרושקת וקב ןודנולב "סייוורייא שיטירב" יב
 (6060%-וח) םיעסונ עוניש רשפאל ידכ ,םינותנ
 תיתורבדיה הדובעב ,תבשחוממ תכרעמב
 ונקתוה םיאצויה םיעסונה םלואב .םיגצ לומ
 -עמהו םידבוע וכרדוה ,תודיוצמ תודמע 4
 ךרדל האצי תמא ןמז םוחתב הנושארה תכר
 .הבר החלצהב
 הישעתל המרת לע-לאש ,ריכזהל יואר
 -ינב ,הנימזה רשאכ תילארשיה תינורטקלאה
 תרצותמ םיגצ ,םיטירבה לש םתעדל דוג
 לע-לא רובע דחוימב ורצוי םיפוסמה .לארשי
 רחואמו ,םיעסונ עוניש תכרעמב שומישל
 .תונמזהה תכרעמב רתוי
 תושארב הלהנהה הטילחה 1973 תנש ףוסב
 תכרעמ תמקה לע ,ירא-ןב יכדרמ ,ל"כנמה
 68א/51. "למרכ" םשב תינורטקלא תונמזה
 - ((סתוקטזטז ,31ז]וח6 156361/811005 ₪ 6

 תטילק ללכ טקייורפה .(5אוו6מּוחַפ 01 1.
 ,רלבמסאב תובותכ תמא ןמז תוינכת 5000-כ
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 ,הרבחה יכרצל תודחוימ תוינכת תביתכ
 זכרמ ובו ןץינב תמקה ,םידבוע תכרדה
 -דח םיבשחמ ינש תשיכר ,שדחה םיבשחמה
 .דועו תרושקת תשר תמקה ,570 תרדסמ םיש
 ,(קםא') טרפ תשרב ,ללכ ולוכ טקייורפה
 םינמז חול םע (אס665) םיתמצ 600-מ רתוי
 .חושק

 תכרעמה תלעפהל עבקנש דעיה ךיראת
 .תונקיידב גשוה
 םלועב "לע-לא" הבלתשה 1976 ראונימ לחה
 ,םווש ןיב הוושכ ינרדומה הפועתה
 םיעסונ עונישו תונמזה תכרעמ התושרלשב
 .ימואל-ןיב טרדנטסב
 םיפינסב "למרכ" תכרעמ המקוה הליחת
 ךשמבו ,ב"הראב ןכמ רחאל ,ץראה יבחרב
 .םלועב "לע-לא" לש הסיטה ידעי לכב ןמזה
 הלופכ הכפהמ הללוח "למרכ" תכרעמ
 :"לע-לא"ב
 תכרעמל תינדי תונמזה תכרעממ רבעמ -
 .תבשחוממ
 הטילשב תכרעמל תרזובמ תכרעממ רבעמ -
 .תיזכרמ

 השדחה תבשחוממה הביבסה
 -בה םיתורישה תא תללוכ "למרכ" תכרעמ
 :םיא

 .םלועבו ץראב חוקל לכל ידיימ עדימ -
 תוסיט לכ לע תמא ןמזב תיזכרמ הטילש -

 .הרבחה

 םייוניש עוציבו תומוקמ תנמזה םושיר -
 .תורחא תורבחו "לע-לא" תוסיטל

 .(סחטטא-וח) תוסיטל םיעסונ תאלעה -
 הפועתה תורבח לכ םע בשחוממ רשק -

 .םלועב
 ,דחוימ לכוא :םיעסונל םידחוימ םיתוריש -

 .םירחא תוריית יתורישו ןולמ תנמזה
 .דימתמה עסונל תובטה -
 .הסיט יסיטרכ תספדה -
 תאצקהו סוטמל הילע יסיטרכ תספדה -

 .סוטמב בשומ
 .תועיסנ ינכוסל םיתוריש -
 -רקל םיסוטמה לש ןוזיאו לקשמ יבושיח -

 .הסיטה תא
 לש תונימזב תדקפתמה תכרעמב תאז לכ
 .הנשב םוי 565 ,הממיב תועש 24+ 9%
 תכרעמ תא םמודל הנווכ התיה רוקמב
 יתלב אצמנ רבדה ךא םירופיכה םויב "למרכ"
 א"ת ןיב תועשה לדבה ,המגודל ,יכ יתואיצמ
 םיכלוהש תעבו ,תועש 10 אוה סל'גנא-סולו
 -ופילקב םיררועתמ ןיידע ,לארשיב ירדנ לכל
 .ליגר הדובע םויל הינר

 ליבקמב וחתופ תורחואמה םיעבשה תונשב
 זט81) תמא ןמז תוכרעמ םג ,"למרכ" תכרעמל
 .תורחא (זוחוש

 ,ריווא יתווצ לוהינ ,םיסוטמה תקוזחת ךרעמ
 יריוואה ןעטמה תסטהו עוניש ,תוסיט ןונכת
 .[א15/06-ב ובשחומ ,תורחא תוכרעמו

 ץראב "לע-לא" ידרשמ לכב םיפוסמה לכ

 תימואל-ןיב תרושקת תשרב םירושק םלועבו

 זכרמל .5א/\ מבי תכרעמ תחת (511:ג)

 .ןוירוג ןב הפועתה למנב םיבשחמה

 א1/8 בשחמ י"ע םינתינה ,הלא םיתוריש

 םע 1א8 08/06 תכרעמ ליעפמה ,לודג

 םישמתשמה לכל םינימז ,םיבר םילודומ

 לכ ךשמב הממיב תועש 24 ל"וחבו ץראב

 .98.0% לש תונימא ךות ,הנשה

 םיעשתה תונש תארקל ''לע-לא"
 יפכ ,תיחרזאה הפועתה לש עדימה תוכרעמ
 לש ןדיעל ומיאתה ,םיעבשה תונשב וחתופש
 :תוביצי
 .הנשב םימעפ 4 קר םייוניש - םינמז תוחול
 .םיטעמ םייוניש - םיריחמ
 .םיעובק - עבטמ ירעש
 הצקמ הנומתה התנתשה םינומשה תונשב
 :הצקל
 .ההובג תורידתב םינתשמ - םינמז תוחול
 .ריהמ בצקב םינתשמ - םיריחמ
 .םויל םוימ םינתשמ - עבטמ ירעש
 -רעמה בורב ידוסי יוניש שרדנ תאז לכ רואל
 הלאב רקיעב ,הפועתה לש תובשחוממה תוכ
 .םיפסכבו ןעטמב ,םיעסונב תולפטמה
 .רתויב תבכרומו תכבוסמ תאז המישמ
 -ראב תמדקתמה היצלוגר-הדהמ האצותכ
 םג היתותוא תא תתל הליחתמ רשא ,ב"ה
 -רעמב תכל קיחרמ יוניש עצבתמ ,הפוריאב
 ןלוכ .הפועתה תורבח לש תובשחוממה תוכ
 ילככ עדימה תוכרעמ תובישחב וריכה
 -רשיהה תמחלמבו השקה תורחתב יגטרטסא
 .תוד
 קרש ךכ לכ תולודג תושרדנה תועקשהה
 דטיינוי" וא "סניילרייא ןקירמא" ומכ תורבח
 םילוכי ב"הראב םירחא םיקנעו "סניילרייא
 .ןהב דומעל
 -יגאתל תורבח תודחאתמ היסאבו הפוריאב
 .המישמב דומעל ידכ םיד
 -צהל איהו תחא ךרד קר שי תונטקה תורבחל
 .הלאה תוצובקהמ תחאל ףרט
 -זה תכרעמ םויק ןבומכ אוה רובעי-לב יאנת
 םילכב דייוצתש "]ח !ןוטווט" תימינפ תונמ

 ירגאמ לכל רבחתהלו רשקתהל םישורדה
 .םייזכרמה עדימה
 םע השדחה הפוקתל תננוכתמ "לע-לא"
 תכרעמ תא ףילחתש "2 למרכ" תכרעמ תיינב
 ןשייתהל הקיפסה רשא ,תמדוקה "למרכ"
 הב וסנכוה םנמא .המויק תונש ו2 רחאל
 ,ךא םיבר םירופישו םייוניש םינשה ךשמב
 -לטה לכל ץקה אב ,תבשחוממ תכרעמ לככ
 .םיא
 תונעל תואבה ,תושדח תויצקנופ ןנשי ןכ ומכ
 קפסל ןתינ אל טושפש ,קושה תושירד לע
 .הנשיה תכרעמה תרגסמב
 יזכרמה רגאמל רבחתת "לע-לא" ,המגודל
 הל ןיא הדבל איה ןכש םיפירעתו םיריחמ לש
 הרידאה עדימה תומכ לע טלתשהל יוכיס לכ
 .תעה לכ םישרדנה םינוכדעה תא עצבלו
 "זהה ירגאמל תורשקתה איה תרחא המגוד
 .ןולמ יתב תותשר לש תונמ
 תורייתה ימרוגו תועיסנה ינכוס םע רשקה
 ,תובכר ,בכר תרכשה ,ןולמ יתב) םירחאה
 בושח ביכרמל ךפהנ (דועו םינגרואמ םילויט
 .תורייתה ירצומ קווישב
 תורבחה תורזענ חוקלה לש וסיכ לע קבאמב
 -עב ,תובשחוממ עדימ תוכרעמב רתויו רתוי
 רידא חכ תול
 ןיב תאז המחלמל םידע ונא לארשיב םג
 ךוסכס תואצותו ,"לע-לא"ו תועיסנה ינכוס
 .תורורב אל ןיידע הז

 םוכיסל
 םוחתב םמהמ ךפהמ לח הנש 20-כ ךות
 בושיחה רשוכש בשחממ ,הפועתב בושחימה
 תוכרעמ דע םויה לש .יס.יפמ ןטק ולש
 תרושקת תשרב | ,תונווקמ תובשחוממ
 -ילו םוי םישמתשמה תורישל םלוע-תקבוח
 יבשחמ .םיבר םייזכרמ םיבשחמ הבש ,הל
 .םיפלאב םיפוסמו ,תואמב ורקימ

 הועעמל הכלה םיבועחמ יניד
 איסא ימענ תאמ
 \ + ןיד-תכרוע

 ו םיבשחמה ףנע לש םינוש םיטקפסאב קסועה ץראב וגוסמ ןושאר רפס
 \9 .תיטפשמ הירלקפסאב הנכותהו

 ט"משת ןושח 1988 רבוטקוא "בשוח השעמ" 8

 הנכותו בושחימ ישנא ,םיבשח ,םינטפשמ ,תורבח ילהנמל דעוימ רפסה
 :רפסה יאשונ ןיב

 ל'רחב קוושמל הזוחש ץועיי יזוחש הנכות יזוחש בושחימ תוכרעמל םיזוח 6
 םלועבו ץראב סכמ אוציי תובטה= תויטרפה תנגה+ הנכותב םירצוי תויוכזש

 .םיבשחמה קוח ריכזת<
 .ל"וחבו ץראב הקיספו תונקתו םיקוח םיכמסמו םיזוח תואמגוד ןדנואב

 6%[ +7 .ת"ש 42.5 'סמ ןוכדע ריחמ .ח"ש 130 ריחמה

 < / ! בוע ימוסרפל יונמ תושעל ןתינ ןכ ומכ

 314 .ד.ת קיש ףוריצב ךתנמזה חלש הנמזהל
 רשקתה וא ,רזוח ראודב לבקתו 47103 ןורשה תמר
 מ עב םיבשהמ שכב קרכארשי וא הזיו יטרפ רוסמו 475923*03 :ןופלטל

= 

 ד



 י'עוקרא''-ב בושחימה יגשיה
 א"ת תטיסרבינוא ,ץיבורוב לארשי 'פורפ
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 -מש ,עדימ תוכרעמל תימואלניבה הדוגאה

 סרפ הקינעה ,ב"הרא לטאיסב הבשומ םוק
 עדימה תכרעמב ןדה ילארשי יעדמ רמאמל
 ."עיקרא" הפועתה תרבח לש תבשוחממה
 תונמזהה ךרעמ לכ תא תלהנמ תכרעמה
 ןפואב "עיקרא" תרבח לש תוסיטה לוהינו
 .בשחוממ
 ןיב ,בתכנ תינקירמאה הדעווה יקומינב
 ושע היחתפמו תכרעמה יננכתמ" וכ ,רתיה
 הזועתב ,תוינשדח תויוגולונכטב שומיש
 ."ןוימדבו
 תכרעמ לש חותיפ יכ חכוה" ,םהירבדל
 ידיימ ןפואב םרת הליעיו המכח תבשחוממ
 תוחוקלל תורישה רופישל ,הרבחה תויחוורל
 -לחהה תלבק ךילהתב המוצע תולעייתהלו
 .תונותיעה ןמ - ."תוט

 הרבח לש הרופיס
 ידי לע 1949 תנשב המקוה "עיקרא" תרבח
 תורדתסהה לש םידבועה תרבחו "לע לא"
 יתש הרבחה הליעפה הנש התואב .תיללכה
 הסיטהו תליאל ביבא לת ןיב תויעובש תוסיט
 -וטמ .םיעסונ 13,000 6-46 "ודנמוק" יסוטמב
 םע תליא לש דיחיה רשקה ויה הלא םיס
 .םלועה
 םינושארה ראפה תונולמ וחתפ 1964 תנשב
 םילארשי יפלא תורשע .תליאב םהירעש תא
 ינש השכר "עיקרא" .תליאל תושפוחב ועיגה
 םע "דלארה" םגדמ םיינוליס ףחדמ יסוטמ
 .תומוקמ 50 לש הסופת
 ימשב תוסיט הרבחה הליעפה 1966 תנשב

 ,הניפ שאר דילש םיינחממ ,הלוכ הנידמה
 .תליא דעו ,לילגה עבצא לש הפועתה הדש
 .176.000 היה םיוקה לכב םיעסונה רפסמ
 גניאוב יסוטמב "עיקרא" הדייטצה 1982"ב
 תוימואל ןיב תוסיט לש ןתלעפה תארקל 7
 םיתחונ "עיקרא" יסוטמ .הפוריאב םידעיל
 .דועו טרופקנרפ ,ןכנימ ,זירפ .ןודנולב
 םיעסונ 113,000 "עיקרא" הסיטה 1987-ב
 םיעסונ 350,0007ו תוימואלניבה היתוסיטב
 .תויצרא-םינפ תוסיטב

 הנשיה תונמזהה תכרעמ

 דע שומישב התיה תינדיה תונמזהה תכרעמ
 א4א18צ8 השדחה תכרעמה לש המושייל
 דזה ידיקפ .(/\וז!וחט א1גח3שטחושח| 5 51שהו)

 ,תליא ,ביבא-לת) םינוש םידרשמב תונמ
 ןחלושל ביבסמ ובשי (דועו ,םילשורי ,הפיח
 -וימ הלוסרק תנקתומ התיה וילע רשא לוגע
 ףד - םילודג םיחישק םיפד הליכהש תדח
 תמישר תא ליכה ףד לכ .הסיט לכ רובע
 -יגה הנמזה רשאכ .תמייוסמ הסיטל םיעסונה
 -יטה ףד תא שפחמ תונמזהה דיקפ היה ,הע
 שומישב אצמנ םיתעל רשא ,םיאתמה הס
 םש תא וב םשורו ,רחא תונמזה דיקפ לצא
 הדובעה ילכ ויה קחמו ןורפע .ןורפעב עסונה
 לכ ,תינדי תכרעמ התויה ללגב .םיירקיעה
 רובע תומוקמ לש הבצקה לבקמ היה דרשמ
 ,רוכמל יאשר היה םתוא קר רשא ,הסיט לכ
 רשפיא אל הז להונ .רתי-תריכמ עונמל ידכ
 -קמב .תוסיטה לש תינכדע בצמ תנומת תלבק
 לכ תא רכומ דחא דרשמ היה םיבר םיר

 דרשמ וליאו ,ול םיבצקומ ויה רשא תומוקמה
 ףסונ .םירוכמ אל תומוקמ םע ראשנ רחא
 תולופכ תונמזה :ןוגכ ,תופסונ תויעב ויה ךכל
 ךולהה תסיט תא ךיישל תלוכיה יא ,עסונ י"ע
 .דועו ,עסונ ותוא לש רוזחהו
 -יסה שמח יוטיב ידיל ואב "עיקרא" תרבחב
 תוינייפואכ תיעוצקמה תורפסב תורכזנה תוב
 לודיג :עדימ תכרעמ לש םייחה רוזחמ םויסל
 -סונה רפסמב לודיג) םינותנה דוביע תומכב
 -תפתה ,(תוסיטהו ,םירכמנה םיתורישה ,םיע
 יוניש ,(הנכותו הרמוח) תיגולונכט תוח
 ,תורחא הפועת תורבח) תורושק תוכרעמב
 תורחא עדימ תוכרעמו ,תרושקת תותשר
 דצמ תורחתה) הביבסב םייוניש ,("עיקרא"ב

 תויצרא-םינפ ,תורחא |הפועת |תורבח

 דצמ תושירדב םייונישהו ,(תוימואלניבו

 .םישמתשמה

 -סמב לודיגה בקעו הלאה תויעבהמ האצותכ
 שוכרל הרבחה תלהנה הטילחה ,םיעסונה רפ
 רשא ,תבשחוממ תונמזה תכרעמ חתפל וא
 -תל ילככ םג ,תונמזה עוציבל ףסונ ,שמשת
 תללוכה ,תוסיטה תכרעמ לש הרקבו ןונכ
 .תוימואלניב תוסיטו תויצרא-םינפ תוסיט

 הריחבהו תופולחה
 תוכרעמ ישנא ינפב ודמע תופולח עברא
 :עדימה
 . .תמייקה תינדיה תכרעמה םע ראשיהל .1
 תרבח לש תבשחוממ תכרעמל רשקתהל .2

 .(00-05166) תרחא הפועת
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 הפועת תרבחמ תונמזה תכרעמ שוכרל .3
 .הנכות קפסמ וא תרחא

 .השדח תכרעמ חתפל .4
 סחייתהל היה ןתינ אל םייקה בצמה רואל
 שולש ולקשנ ןכל .הנושארה הפולחל ללכ
 התיה הינשה הפולחה .תורחאה תופולחה
 פתוח 1ז- לש תכרעמל רוביח י"ע תירשפא
 5%5548ז לש תכרעמל וא ₪35 (1:0ח60ה)
 -שה תולעה התיה םירקמה ינשב .(2וטזו6מ)
 עיגהל הלולע ,תרושקתה תולע ללוכ ,תיתנ
 רובע בויחה היה ןמז ותואב) רלוד ןוילימכל
 רבחתהל תורשפאה .(55-כ עסונל הסיט עטק
 הקדבנ אל לע-לא לש תונמזהה תכרעמל
 רשא ,וז תכרעמש ןוויכמ תילכלכו תינכט
 -שפיא אל ,םזוומ /4:תאגְע5ּדִמ ונמזב השכרנ
 .תפסונ הפועת תרבח לש רוביח הר
 הפולחה ,תכרעמ שוכרל תרושפאה תניחב
 -עופה תכרעמ תנקתה יכ התלעה ,תישילשה
 -עמב קר ןכתית ,תרחא הפועת תרבחב תל
 .(אגוח1זּגחו6) לרדג בשחמ לע תנקתומה תכר
 הכרעוה הנכותהו הרמוחה תשיכר תולע
 .רלוד ןוילימ ההשולשכב
 -רעמ חתפל - תיעיברה הפולחה הרחבנ ,ןכל
 הטלחהמ האצותכו ,ליבקמב .השדח תכ
 :תופסונ תוטלחה רפסמ ולבקתה ,תאז
 טקיוורפה תושרל דמעוה רשא ביצקתה
 תרגסמב .5100,000 היה (הנכותו הרמוח)
 -שפאה ןורתפה יכ רורב היה ןותנה ביצקתה
 ירק ,השדח היגולונכט לע ססבתהל בייח יר
 תפשו (םישמתשמ-בר) בשחמ-"ורקימ-רפוס
 .המיאתמ הנכות
 חכ היה אל "עיקרא" תרבחב יכ הדבועה
 תא חתפל ןוצרהו ,םיאתמו קיפסמ םדא
 ,העבקנ רשא תיביצקתה תרגסמב תכרעמה

 אא אציל צמא א

 ןליא-רב תטיסרבינוא

 לוהינב תומלתשהל

 לוהינב תומלתשהל זכרמה
 דומיל בלשמה ,וגוסמ שדח סרוק עיצמ
 סירושיכו תויונמוי'מ חותיפ םע יטרוא*ת
 לש םיירקיע םיביכר השולשב
 :ילוהינה ךילהתה

2 / 2 2 / 2 / / / / 0 / / / / / / 2 / / / / / / / / / / 

 -לחהה תא לבקל טקיורפה תלהנה תא ואיבה

 .ינוציח הנכות תיבב רזעיהל הט

 דעמה יננכתמ ינפב הדמע רשא תפסונ הרטמ

 יתלב היהת רשא תכרעמ חתפל התיה ,תכר

 תאז םע דחיו (לדוגו ןרצי) הרמוחב היולת

 התיה הרחבנש הפשה .הקזחאל הלק היהת

 לש בר רפסמ לע תלעופה הפש ,אא/ 600.

 אלל ,א(גוחזגח66-ל דעו ?6-מ ,םיבשחמ
 .הלעפהה תכרעמב טעמכ תולת
 -דגה ידכ ךות הלבקתה רשא תפסונ הטלחה
 (ביצקתו םינוש םיבאשמ ,ז"ול) טקיורפה תר
 -יי ךות ,םיבלשב תכרעמה תא חתפל התיה
 .ומלשוה רשא םיקלח םתוא םוש

 תכרעמה םושוו

 ןובשחב וחקלנ תכרעמה םושיי ידכ ךות
 תכרעמה יחתפמ תעדל רשא תודוקנ רפסמ
 :םושייה תחלצהל תויטירק ויה

 -ייחתה הרבחה תלהנה - הלהנהה תוברועמ
 -אשמה לכ תא טקיורפה תושרל דימעהל הב
 תיביצקתה תרגסמב ןבומכ) םישורדה םיב
 תא הנכדיע טקיורפה תלהנמ .(העבקנ רשא
 -יורפה בצמ לע שדוחב םעפ תוחפל הלהנהה
 -יפה ךילהתב םג תברועמ התיה הלהנהה .טק
 .םישמתשמה ראש ןכו ,םושייהו חות

 החתופ תכרעמה - םישמתשמה תוברועמ
 .הרבחה לש םינוש םיגרדב םישמתשמ רובע
 -צהל תיטירק הניה םישמתשמה תוברועמ
 ורשיא םישמתשמה .םושייהו חותיפה תחל
 -במ לש תואצותהו ,ןונכתה ,תורדגהה תא
 -התב םיברועמ ויה םישמתשמה .םינוש םינח
 .תוכיא תרקב ללוכ ,םושייה ךיל

2 
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 א''נע תומישמ לוהינ - יעוצקמה ביכרה

 יללכ לוהינ - ינוגראה ביכרה
 ועפת - ישונאה ביכרה

 1 ת סיאשוקל

 תישונאה תכרעמה
 / :ואשה יב סי

 תויונמוימ ,שונא תוכרעמ לועפת ,ןמז לוהינ ,תוטלחה תלבק ,יסנניפ לוהינ ,תילוהינה הירואיתה תרכה

 לומ חותיפ ,סינמז תוחולו תויולע תדימא ,עדימ תכרעמ לש חותיפה רוזחמ ,תובישי לוהינ ,לוחינב םילכו

 איינע תודיחיב סיידומיל סירויס ,איינעב סייטפשמ םיטביה ,הקוזחת

 ,ןג-תמר 1530 ד''תל תונפל אנ םיטרפ רבדב
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 החתופ תכרעמה - יתגרדה םושייו חותיפ
 -עמה לש לודומ לכ רובע .םיבלשב המשויו
 שומיש רשפיא רשא סופיט-בא חתופ תכר
 היה ןתינ ותרזעב רשא ,(5וחוט!ג(סז) המדמכ

 .לודומה ןונכתו תרדגה תא ןוחבל

 תכרעמהש הדבועה רואל - םייונישה לוהינ
 הברה "הנימזמה" הטיש ,םיבלשב החתופ
 להונ חתופ ,חותיפה ךלהמ ידכ ךות םייוניש
 לכ .םייונישל השירדב לופיטל חישקו טרופמ
 ,ינכטה ,ילכלכה טביהב ןחבנ שרדנ יוניש
 .םינמזה חול לע ותעפשהו

 םויכ .1985 דע 1982 תנשמ החתופ תכרעמה
 32 ורקימרפוס בשחמ לע תכרעמה תלעופ
 .שאזא הלעפהה תכרעמ תחת א68 דסשטז
 -וזפה הדובע תונחת 48 תורבוחמ תכרעמל
 תכרעמה ךכל ףסונ .ץראה יקלח לכב תור
 תשר ,5118 תרושקתה תשרל תרבוחמ
 -ועתה תורבח לש תימלוע ללכה תרושקתה
 .הפ
 :םיבלש השימחב השענ תכרעמה םושיי
 םע "קחשמ" ידכ ךות הכרדה :(1983) 1 בלש
 .השדחה תכרעמה
 תכרעמה לש םושייו הנקתה :(1983) 2 בלש
 יזכרמ ראש .ביבא-לתב תונמזהה זכרמב
 -יה תכרעמה םע דובעל םיכישממ תונמזהה

 .תינד |
| 
 תכרעמה לש םושייו הנקתה :(1984) 3 בלש |

 .תליאב תונמזהה זכרמב
 תונמזהה יזכרמ ינש בוליש :(1985) 4 בלש |

 .דחא םינותנ דסמל
 תכרעמה לש םושייו הנקתה :(1986) 5 בלש
 .תונמזהה יזכרמ לכב

 תכרעמה לש יללכ רואית
 תללוכ "עיקרא" תרבחב תונמזהה תכרעמ
 :תואבה תויצקנופה תא
 תרכשה ,ןולמ יתב ,תוסיטל תונמזה :תונמזה
 םיפירעת ללוכ .םיפסונ עקרק יתורישו ,בכר
 .םינושה םיתורישה רובע
 :םיתורישה ראשו תומוקמה יאלמ לוהינ
 לכ לש יתימא ןמזב לוהינ תרשפאמ תכרעמה
 םיתורישה ראשו תונושה תוסיטב תומוקמה
 ,םירויס ,הרכשהל םיבכר ,ןולמ יתבב םירדח)
 .(דועו
 ,ףטוש ןפואב תקפסמ תכרעמה :ילוהינ עדימ
 ,ךסמ יבג לע הגצה וא/ו תוחוד תועצמאב
 .הרבחב םינושה לוהינה יגרדל ילוהינ עדימ
 רזה תלבק :תורחא הפועת תורבח םע רשק
 .תורחא הפועת תורבח לש תוכרעממ תונמ
 הפועת תורבח לש תוסיטב תונמזה עוציב
 .תורחא
 םע תונבשחתהה לוהינ :תונובשח לוהינ
 .םיתורישה יקפסו תועיסנה ינכוס
 יתוריש תרשפאמ תכרעמה :ינורטקלא ראוד
 .ינורטקלא ראוד
 :"עוקרא"ב תורחא עדימ תוכרעמ םע רשק
 עדימה תוכרעמ ראש םע הרושק תכרעמה
 .הרבחב
 יעצמא תכרעמה הליכמ ,ליעל רמאנל ףסונ
 .םינותנה תונימא תא םיחיטבמה םינוש הנגה
 -וכי לש תומר עבש הכותב תללוכ תכרעמה
 .םינושה םינותנל השיג תל
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 ידותע טירסת- םוי-םוי ייחב בשחמה

 ביבא-לת תטיסרבינוא דיל יגולונכט יוזיחל זכרמה ,םש-לעב .י רד

 הכ אוה ונימיב תיגולונכטה תוחתפתהה בצק
 אל ידכ המידק ץורל ךילע" יכ דע ,ריהמ
 -לפה ץראב הסילע ירבדכ) "הרוחא ףחסיהל
 תופיפצ הלדג תונורחא םינשה 25 ךות .(תוא
 -כומה (םירוטסיזנרטה וא) םייגולה םירעשה
 -ו'ג"ה) הקינורטקלאה יבבשמ דחא לכב םיל
 הדיחי לכ לש הריחמ וליאו ןוילימ יפ ("םיק
 ירדס 9-ב יוניש - רתויו ףלא יפ ןטק תיגול
 .תישונאה הירוטסיהב ותמגודכ ןיאש ,לדוג
 דוחיב) עדימה | תויגולונכטב תויונשדח
 -ושקתה תויגולונכטבו (הקינורטקלאורקימב
 תא ובינה (םינייולו םייטפוא םיביס ללוכ) תר
 .בושקיתה - תרושקתל םיבשחמ ןיב בולישה
 לש םחותיפל תובורמ תויונמדזה ורצונ ךכ
 םירושקה םינוש םיתורישו תוכרעמ ,םירצומ
 לש לועפתו תרוסמת ,הטילק ,דוביע ,ףוסיאל
 םירצומ לש בר רפסמ ונידיב התע רבכ .עדימ
 ערימה דוביע רשוכ בחרוה םהב ,"םימכח"
 ןווגמ דמוע רבכ ונחתיפבו ,םינשי םירצומ לש
 - בשחמ תודקופמ םילכ תונוכמו םיטובור לש
 .אבה רודב ונתרשל םינוכנ
 המדקתה אל תישונאה הרבחה יכ ןייצל יואר
 דימת אל ןכלו היגולונכטה תוחתפתה בצקב
 ,ךכ .היתוריפ תא לצנל - העדי וא - התצר
 לש םתרידח דע תובר םינש ושרדנ ,לשמל
 רונת לשו ,דרשמה לא םילילמתה ידבעמ
 לש םתטילק ךילהת .חבטמה לא לגורקימה
 ךוניחה תוכרעמב עדימה תויגולונכט ירצומ
 םימסחב לקתנ ןיידעו ךורא רתוי דוע וניה
 .םיבר
 -ריתע םימושייל סחייתמה טירסת לכ ,ןכ לע
 -םויה ייחב עדימה תויגולונכט ירצות לש םיי
 תיביטקייבוס היאר לע הליחתכלמ ססובמ םוי
 רמאמב .תיתרבחה תוחתפתהה תומגמ לש
 לש תילארשיה הרבחה יכ איה החנהה הז
 -ולונכטה תא ךירעהל עדת 20-ה האמה ףוס
 תא ץמאל ךישמתו היתומורת תאו היג
 .םישרחה םירצומה

 אבה רודה יתורישו ירצומ

 ונתוא םיתרשמה עדימה תויגולונכט ירצומ
 ,ישיאה בשחמה - םיליגרה וניקוסיעב םויכ
 וא פייט-ואידיוה ,ןופלטה ,היזיולטה טלקמ
 םירצומ ללכ ךרדב םה - עמשה תכרעמ
 דיקפת םהמ דחא לכלש ,הזמ הז םידרפנ
 תנמתסמה המגמה םלוא .יולת יתלבו יאמצע
 לש המגמ אקוד איה עדימה תויגולונכטב
 םיידיתעה םירצומה יכ יופצ .תוכרעמ בוליש
 ינבא"מ םייושע ויהי ,רתוי םיבלושמ ויהי
 עמשה תוכרעמ ומכ וזב וז תובלתשמה "ןינב
 וז ןיעמ תבלושמ תכרעמ ,בורל .ונימי לש
 -טילקת ינגנמב ומכ ,בשחמ-תדקופמ היהת
 .(6כ) רוא

 עדימו םיבשחמ תויגולונכט לש אבה רודה
 :לולכי םוי-םוי ימושייל
 .רתוי םילוזו המצוע-יבר םיבשחמ ורקימ <
 ,יעיבר רוד תופש ללוכ ,תמדקתמ הנכות =*

 -ורמ הלעפה תוכרעמו החמומ תוכרעמ
 רשא ,(חוט|ו|ו טפצשח) םישמתשמ תוב

 -שחמ תלעפהל שרדנה עדיה תא ומצמצי
 .םיב

 תיפרג הגוצת ללוכ ,תיתרפס היזיולט =
 ההובג הרדגהב |היזיולטו םיעבצב
 .(1סדצ)

 -רפס תרושקתל (1..\א) תוימוקמ תותשר =<

 תותשרו תיתיבה הביבסל תומאתומ ,תית

 תוירוזיא וא (א14ַא) תוינטילופורטמ

 .ןותנ רוזיאב םייונמ יפלא רוביחל (וצ \א)

 תוכרעמ) "םימכח"  הינופלט ינקתה
 -טוחלא םינופלט ,רובידל "רבעהו ןסחא"
 .(םירצק םיחווטל םיישיא םיי

 וידוא עדימל תויתרפס ןוסחא תויגולונכט =
 6-) תיתרפס הרקבו השיג םע ואדיוו
 .(א0או

 יתורישו ןהיגוסל סקטואדיו תוכרעמ <
 .םינוש םיידוקפת-בר עדימ

 -ינל) תוללכושמ תויתרפס הרקב תוכרעמ =
 -רצל חוקיפו בקעמ ,היגרנא תוכרעמ לוה
 .(םיעוריא תרקב ,ןוחטב יכ

 תרבעהל תובלושמ תרושקת תוכרעמ =
 -דיוו וידוא ,ירמונ-אפלא) יתרפס עדימ
 .(וא

 ןיב בולישב ןייפאתי אבה רודה ,לכמ רתוי ךא
 תוכרעמל הלאה םיתורישהו םירצומה לכ
 - םלש לולכמ הנתרשת רשא ,תויביטרגטניא
 תיב תא וא הכאלמה תיב תא ,דרשמה תא
 .םירוגמה תיבל הליחת הנפנ .םירוגמה

 תיבל עדימ יתוריש
 הבר תושיגנ םיבייחמ םיינרדומה םייחה
 -לט ירפסממ לחה - םינווגמ עדימ תורוקמל
 ,םיסובוטוא תעונת לע עדימב ךשמה ,ןופ
 תקלדה ידעומ לע עדימ דעו םיסוטמו תובכר
 םיקפוסמ הלא לכ .לושיבל םינוכתמ וא תורנ
 תוכרעמ תועצמאב תונוש תוצראב םויה רבכ
 וא הילגנאב 785515[. ומכ) סקטאודיו

 יגוס םג ןמזה תוברב .(תפרצב
 ןוגכ ,םיימוקמ תורוקממ םיבאוש ונאש עדימ
 ,הידפולקיצניא לש םיכרכמ םיכרע תאירק
 -יש ,םיינורטקלא עדימ תורוקממ ונל וקפוסי
 תודבעמב םירקוח תווצ .םיינכדע רתוי ויה
 רשא ,תמכחותמ הנכות חותיפב קסוע אוז
 ינורטקלא ןותע ונמצעל תונבל ונל רשפאת
 ונל שיש םייפיצפסה םיאשונל םאתומה ישיא
 -ימה ללכ ךותמ רורבת וזכ הנכות .םהב ןינע
 םיעטקה תא םינותעה לכב םסרפתמה עד
 יונמה לש ישיאה "ליפורפ"ל םייטנבלרה
 לע גצויש ישיאה ןותעה תא םכותמ הנבתו
 ןאכמ .ול חונה ןמזב ,ןימזמה לש עקרמה
 -ודג היהת עדימ יסיסבב תידיתעה ונתולתש
 היהת תיתיב עדימ תכרעמ לכו רתויב הל
 םיירחסמו םיירוביצ עדימ יתורישל הרושק
 .םינוש

 -טצהל תבייח אל עדימה סיסב םע תוליעפה
 -וכי ונא םויה רבכ .דבלב עדימ תיילדב םצמ
 ,יאקנב עדימ סיסבל ונתיבמ רשקתהל םיל
 תתל ףא םימייוסמ םירקמבו םינותנ לבקל
 -עב בחרתת תאז תורשפא .הלועפ תוארוה
 ךכ .םייאקנב ערימ יסיסבל םצמוצת אלו דית
 ןימזהלו שפונ תוינכת לע םיטרפ לבקל לכונ
 וב-לכ"מ םירצומ ןימזהל ,העיסנ יסיטרכ
 ויריחמ תא וניושהש רחאל "ינורטקלא
 תא שיגהל ,םירחא רחסמ יתב לש םהיריחמל
 ריבעהל וא המושה דיקפל סמה תורהצה
 .םישנא לש הבחר הצובקל העידי
 עדימ סיסבמ וניתועידי תא הלדנ דימת אל
 םג םייוצמ ויהי עדימה תורוקממ קלח .ינוציח
 -חא תוכרעמ .םעפל םעפמ ונכדועיו ונתיבב
 רוטילקתה ןוגכ ,עדימ לש יטפוא ןוס
 6 0-| - 60 חוק86 [כוצא) יביטקארטניאה

 600 ןסחאל לוכי םהמ דחא לכש ,(!חוטזטטוגצש
 150,000-כ רמולכ) עדימ לש טייב-הגמ
 -וטרש ,םיכמסמ ןסחאל ונל ורשפאי ,(םיפד
 תופוכת ונל םישורדה ואדיו יטרס וא םיט
 ןתינ .הריהמ השיג תורשפא םעו ןטק חפנב
 ימוקמ ןוכדעב - הלא םיקסיד ןכדעל םג היהי
 םיקסיד .ןכדועמ קסיד תקתעה ידי לע וא
 הארוה תוכרעמל רתויב םיישומיש ויהי הלא
 .ךשמהב ןודנ ןהבש -
 בייח וניא "עדימ" גשומה יכ ןייצל יואר
 -רעמ .דבלב ירמונ-אפלא עדימל םצמטצהל
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 ןורכזה ירגאמו תוידיתעה בושקיתה תוכ
 עדימ רזחאלו רוגאל ונל ורשפאי םישידחה
 הקיסומו םיטוטרשב לחה - םינוש םיגוסמ
 ךכ .תוחיר ףא דיתעבו ,תוענ תונומת דעו
 שוכרל םיצור ונאש תיב ירדחב "רקבל" לכונ
 תונכוס לש עדימה סיסבל הינפ תובקעב
 ונלש םירוגמה רדחבש הסרוכה ךותמ ,ן"לדנ
 עצומה שפונ רתאבש הריואה תא "שוחל" וא
 -יסנ תרבח לש עדימה סיסב תועצמאב ונל
 תוחנ תונומת ריבעהל ןתינ םויה רבכ .תוע
 תומדקתמ סקטואדיוו תוכרעמ תרגסמב
 .הינשב תויביס 9600 לש בצקב תולעופה

 תיבהמ הדובע
 אובי ובש רתויב םיבושחה םימושייה דחא
 -תב היהי םוי-םויה ייחב יוטיב ידיל בשחמה
 ןוילימ 13-כ התע רבכ .תיבהמ הדובעה םוח
 םתדובעמ והשלכ קלח םיעצבמ םינקירמא
 המגמ .םיבשחמב ךכ םשל םיעייתסמו םתיבמ
 העונתה יקקפ יוביר םע דחי) בחרתת וז
 (תויעובשה הדובעה תועש רוציקו םישיבכב
 םיעצבמה םישנא רתויו רתוי אצמנ דיתעבו
 רצות תא םיריבעמו םתיבמ םתדובע בור תא
 תורישי - םהלש ישיאה בשחמהמ םתוליעפ
 הקיסעמה הרבחה לש יזכרמה בשחמה לא
 ,חוטיב תורבח ידיקפ - הלא םישנא .םתוא
 -יקפ ,םיאנותע ,תוסיפדמ-תוריכזמ ,םיתנכתמ
 םוקמב ובצייתי - דועו תוימוקמ תויושר יד
 תלבקל ,תונמוזמ םיתעל יזכרמה הדובעה
 -ירבח םע רשקה תרימשלו םיכירדתו תויחנה
 תועוצקמה לכב אל יכ רורב .הדובעל םה
 הדובעה תא עצבל רשפאתי םיגרדה לכבו
 םירוגמה תיבמ הז היהי דימת אלו תיבהמ
 ךא ("יתנוכש הדובע זכרמ"מ םימעפל) ומצע
 10%-ב ,בר אל םינש רפסמ דועב יכ יופצ
 ועצבי תוחתופמה תוצראב םיקסעומה ללכמ
 ץוחמ רשא םוקממ םתדובעמ דבכנ קלח
 הקיסעמה הרבחה לש םייזכרמה םידרשמל
 .םתוא

 תונורתי תלעב תיארנ תיבהמ הדובעה תמגמ
 קיסעמה .קסעומל ןהו קיסעמל ןה - םיבר
 -בס ,הינח ,םידרשמ יחטשל תואצוהב ךוסחי
 הדובעה ןוירפ תרבגהב הכזיו תוחורא דוס
 -בועה תווצ לש רתוי ביצי בכרהבו וידבוע לש
 -שב תושימג לש תונורתיה ויהי קסעומל .םיד
 תימוי העיסנב ךרוצה יא ,הדובע םוקמבו תוע
 תורשפאהו אישה תועשב םיסומע םישיבכב
 תונשל ךרוצ ילבמ וירוגמ םוקמ תא תונשל
 - וזמ הרתי .ךפיהל וא ,ותדובע םוקמ תא
 ילבגומ ומכ ,היסולכואה לש תומלש תוצובק
 ךישמהל ולכוי ,תוקוניתל םירוה ,העונת
 .םתיב תא בוזעל וצלאייש ילבמ םקוסיעב
 -תדובע - תונורסח םג וז המגמב שיש ןבומ
 תאז לכב םיבר יכ הארנ ךא - דועו רוכינ ,רתי
 -ובע תטיש לע תיבהמ הדובעה תא ופידעי
 .תיחכונה םתד

 בשחוממה תיבה
 םירוגמה תיבב "יגולה בבשה" לש ותוחבונ
 םיבשחמב וא ישיאה בשחמב םצמטצת אל

 םייוצמ םויה רבכ .תיבב ולעפויש םיישיאה
 - תיבה ירצומב םיטעמ אל בשחמ יביכר
 -בה חידמב ,הסיבכה תנוכמב ,היפאה רונתב

 ונתושרל ודמעי קוחר אלה דיתעב .דועו םיל
 קר ועדי אל רשא ,"םימכח" רתוי תיב ירצומ
 ריבעהל םג אלא םמצע תוליעפ תא תסוול
 רשא תיזכרמ הרקב תכרעממ תוארוה לבקלו
 ררקמה לכוי ךכ .תיבה ילעב ידי לע תנכותת
 ,ןוקיתל יאנכט תורישי ןימזהל לקלקתהש
 הנמזה הנפות זגה לכימ ןקורתי רשאכו
 .שדח לכימ קפסל זגה תרבחל תיטמוטוא
 תלועפ תא קיספהל לכות הסיבכה תנוכמ
 תא סימעהל אל ידכ ,םימה םומיח תכרעמ
 םישוחמו ,הדימה לע רתי למשחה תשר
 םומיחה תאו הרואתה תא וקיספי םידחוימ
 .ויבשוימ ןקורתהש רדחב
 תבשחוממה תיתיבה הרקבה תכרעמ דיקפת
 תכרעמה .חבטמה תוכרעמב םצמטצי אל

 .ויבשויו והנבמ לע - ולוכ תיבה תא תרשת

 תיבה םינפבו ץוחמ הרוטרפמט ישוחמ עויסב
 ועייסי תוביטר ישוחמ ;םוחה תא תסוות איה
 תורטממה תא ליעפהל יתמ עובקל תכרעמל
 םייקל ורשפאי םינוש םיגוסמ םישוחמו הניגב
 וירדח לעו תיבה תביבס לע הפוצר הרימש
 לש הרקמב קוחה ימרוג תא תורישי ןימזהלו
 תכרעמה יקלח ןיב תימינפ תרושקת .הצירפ
 וביכ רבכ םידליה םא תעדל םירוהל רשפאת
 תא ליעפהל וא םרדחב היזיולטה רישכמ תא
 -ימב וררועתהש עגרב ,חבטמב הפקה ןקתמ
 עצבל לכות הווזמב הרקב תכרעמ .םתט
 תיטמוטוא ןימזהלו תדמתמ "יאלמ תריפס"
 שובלה יאלמ לוהינ תכרעמו םירסח םירצומ
 הלמש וזיא תיבה תלעבל עיצהל וליפא לכות
 תאבהל םורגל ףאו םיוסמ עוריאל שובלל
 רורב הלא לבל לעמ .תונוראה רדחמ דגבה
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 תרבעה רשפאת תבשחוממה תכרעמה יכ
 -וקמר לא םירישכמה ןמ ואדיוו עמש תוינכת
 .שורד רדח לכב םיגצמו םיל
 לא יתיבה בושחימה תכרעמ לש הרוביח
 ,קוחרמ התלעפה רשפאת תרושקתה תכרעמ
 תיבה ינבש תעב רונתה תקלדה ךרוצל םא
 ךרוצל וא התיבה ךרדב םתינוכמב םיאצמנ
 .יתיבה עדימה סיסב ךותמ עדימ טרפ תילד
 תרושקתה תוכרעמ לש יתגרדהה רבעמה
 לקי (!80א) תובלושמ תויתרפס תותשרל
 -מהש רחאמ ,הלא םיכילהת לע רתוי דוע
 יבשחמ םע "חחושל" לכוי יתיבה בשח
 היזיולט טרס תיבה יריידל ןימזהלו תרושקתה
 תחיש" עובקל וא םהל החונ העשל םיוסמ
 .תיבה ילעב ידידימ המכ םע "ואדיו דועיו
 יואר - םיינוימד ועמשיי אל םירבדהש ידכ
 ןוילימכ ב"הראב תולעפומ םויה רבכ יכ ןייצל
 תוכרעמ הלא םנמא .תויתיב הרקב תוכרעמ
 לכ תא ןהל ןיא רשא ,רתוי תוטושפ
 ןיב קחרמה ךא ,ליעל ורכזוהש תויורשפאה
 תידיתעה תכרעמה יעוציב ןיבל ןהיעוציב
 םינוש תומוקמב - וזמ הרתי .בר הכ וניא
 תוכרעמ םע המגודל םיתב ונבנ ב"הראב
 יפכמ תובחרנ רתוי הברה תוימינפ בושקית
 קוש יכ תופוצ תוינפי תורבח .ןאכ ראותש
 1990 תנשב רבכ עיגי תיתיבה היצמוטואה
 תא וב אוצמל תוגאודו רלוד ןויליב 4 ידכל
 -יבה היצמוטואל ועבק ףא םיתפרצה .ןמוקמ
 םימייקמו שכסחוסווףטש - דחוימ חנומ תית

 םוחתב תויוחתפתהב ןוידל םייעוצקמ םיסנכ
 .םלועה יבחרב הז |

 תיתיישעתו תידרשמ היצמוטוא
 ויהי יתיישעתה לעפמהו דרשמה יכ קפס ןיא
 בושחימה תרידח םהבש םימוחתה ןמ םיינש
 רבכ .תואבה םינשב רתויב תבחרנ היהת
 -רשמה םוחתב בר עדימ דבועמו םרזומ םויה
 םירקמב םלוא ,בשחמ יפוסמ תועצמאב יד
 ךכ .רינ יבג לע ןיידע תמשרנ הקופתה םיבר
 תא םיקייתמ ,דימלתה לש וינותנ תא םימשור
 בתכמ לש ואשונ תא םימשור וא ויתודועת
 וילעש רינה ןוילג תא םיקייתמ ליבקמבו סנכנ
 םייטפוא םיארוק חותיפ םע .ספדומ אוה
 תובחרנ ןורכז תוכרעמ ,רתוי םימכחותמ
 קלח יכ אצמנ ,םיללכושמ תרושקת יעצמאו
 םיידרשמה םיבשחמה תוקופת לש רתוי לודג
 -וצתל תרושקתה תוכרעמ תועצמאב רבעוי
 ללוכ אוה םא ןיב ,שמתשמה ךסמ לע הג
 ךות שרדנ אוה םא ןיבו הנומת וא די-בתכ
 .סוטמב "תוריינ"ב ןויע ידכ
 היהת הישעתב בשחמה לש ותמורת רקיע
 לש היצזיטובורבו בשחוממה ןוכיתה ימוחתב
 רצייל רשפאי בשחוממה ןוכיתה .רוצייה
 .יאלמ יכרצל אלו םתכירצ תדימ יפל םירצומ
 תכתמ ירצומלו תונוכמ יקלחל ןוכנ הז רבד
 ןוויכ .םירפסלו תולמשל םג ךא ,םירחא
 רבהמ ידיימ ןפואב דגב רוזגל היהי ןתינש
 - בשחמ תינכת תועצמאב ,חוקלה רחביש
 תודימב יאלמ תונחב קיזחהל ךרוצ היהי אל
 -יהל" לכוי ףא דגבה .םינוש םינווגבו תונוש
 גיצת רשא רזייל תכרעמ תועצמאב "דדמ
 -וקלה וא חוקלה תא םלוה אוה דציכ הארמב
 -יודמה תודימה תא םושרת ךכ ידכ ךותו הח
 היהי ןתינ :םירפס יבגל םג ךכ .חוקלה לש תוק

0 



 ספדומ אוהשכ ,רפס לכ ידיימ ןפואב לבקל

 לעו תונומת ילב וא םע ,יוצר תויתוא לדוגב

 קיזחהל ךרוצ ילבמ ,יטפוא קסידב וא רינ יבג
 םג םורגל רומא רשא רבד ,םירפס לש יאלמ
 .רפסה לש תולעה תנטקהל

 הדימלה תוכרעמב בשחמה
 תוכרעמלו בשחמל דעונ דחוימ דיקפת
 -דיתעה הדימלה יכילהתב בשחמ-תודקופמ
 -טיסרבינואהו רפסה יתב ןיא םויה רבכ .םיי
 לכ תא םהידימלתל ריבעהל םילוכי תוא
 םייעוצקמה םייחב םדוקפיתל שורדה עדיה
 עדיה יוביר לש יחכונה בצקבו םיינרדומה
 קלח ,ןכ לע .דבכתו ךלת וז המישמ - םלועב
 עצבתהל ךרטצי עדיה תינקה ךילהתמ רכינ
 תא תולדל לכוי אוה .בשחמה עויסב דיתעב
 .רשוקי וילאש ערימה יסיסבמ שורדה רמוחה
 גיצהל - ןוכנ תונכית תועצמאב - לכוי אוה
 דמולל המיאתמה ךרדב הזה עדימה תא
 ידכ השורדה תונלבסה לעב היהי ףא אוהו
 עדויו עדיה תא דמולה טלק םנמא םא ןוחבל
 -ותינ דעו לפכ תולועפמ לחה - וב שמתשהל
 תוכרעמ .רתויב םיכבוסמ םייעדמ םיח
 ולכוי םיקסידואדיוו םיבשחמ לש תובלושמ
 -כמב הלקת ןוקיתו רותיאב יאנכט תוחנהל
 ךילהתב םיקנט יאנוכמ ךירדהלו ךבוסמ ריש
 םיישיא םיבשחמ .קנטה עונמב לוקלק ןוקית
 תא דומלל דימלתל ועייסי בטיה םיתנכותמ
 לגרתלו םיירטנמלאה הימיכהו הקיסיפה יקוח
 יופצ ,תינקירמא תיזחת יפ לע .םמושייב ותוא
 4-ב רובעל ךרטצי עוצקמ לעב לכ דיתעב יכ
 -וליעפ תפוקתב שדחמ הרשכה לש םיכילהת
 םישודיחב ןכדעתהל ידכ תיעוצקמה ות
 ולכוי תובשחוממ תוכרעמ קר .םייגולונכטה
 הפנעה תיתארוהה תוליעפה תא שממל
 .תינרדומ הנידמב הז ךרוצל שרדיתש
 התע רבכ םיקפסמ הפוריאב תוינוכמ ילעפמ
 םיכסומל םישדח םימגד לע ינכטה עדימה תא
 (6) םירוטילקת תרוצב םדי לע םישרומה
 .ישיא בשחמ תכרעמב םילעפומה
 -ולימ הרוצב ,עקרימה לע הגיצמ תכרעמה
 לש םינושה םיקלחה תא ,תחאכ תיפרגו תיל
 ללוכ ,םהלש הקוזחתה תוטיש תאו תינוכמה
 תרבח .םתנמזהל תורוקמו םיקלח תומישר
 /\0306ח6-ה יכרכ 20 תא האיצוה 60|וז

 רוטילקת יבג לע ,גחוטתוסהה תה

 דועו טסקטה יפד 10,000 לכ תא ליכמה דיחי
 וקיפה תוריית תורבח .חתפמ-תולימ סקדניא
 תונידמ לע עדימ לבקל רשפאמה רוטילקת
 ירוביח ,הרובחת יכרד ,ןמילקא ,תונוש
 אל תוצראל לויט ןנכתמש ימל - דועו למשח
 .תורכומ

 העונתה תוכרעמבו בכרב םיבשחמ
 ריהמ בצקב בשחמה רדוח וילאש ףסונ םוחת
 הלא השעמלו - דיתעה תוינוכמ .בכרה אוה
 םימדקתמ ןונכת יבלשב התע רבכ תואצמנה
 -שחמ לע הנססבתת - רוציי יבלשב ףא וא
 עויסל ןהו עונמה לש ןוכנה לועפתל ןה ,םיב

 החנת גהנה דיל גצ לע תיתרפס הפמ .גהנל
 הרקב תדוקנמ םירודיש עויסבו וכרדב ותוא
 -ןיב הריהמה ךרדה תא וינפב גיצת םישיבכב
 ךרדה תא - ךכב הצרי םא - וא ודעיל רת

 וא - םינותנה גצמ .רתויב הפיה ףונה תלעב
 תא הארי (8646-טק ₪וצק1גע) "תיליע הגוצת"
 תוליעפ תא ,העיסנה תוריהמ תא ,קלדה בצמ
 ומכ ,גהנל שרדייש רחא ןותנ לכו עונמה
 םג בשחמה .םיכומסה ןולמה יתב תמישר
 ,םיעסונה אתב הרוטרפמטה תא תסוול גאדי
 ןווכל ,הבישיה בצמל הארמה תא םיאתהל
 תעש יפ לע היוצרה הנחתל וידרה טלקמ תא
 יפ לע ןופלט ירפסמ גהנה רובע גייחל ,םויה
 ןופלטב תועדוה לבקל ףאו רובידב תוארוה
 גהנה לש ורדעיה תעב הילימיסקפב וא
 דבעמ-ורקימ .ובוש םע ןרסמלו תינוכמהמ
 עירתי ףאו תוחיטבה תכרעמב בלתשי ףסונ
 .ידמ ההובג תוריהמב תברקתמה תינוכמ לע
 -ועפה בור תא תועצבמה תוינוכמ יכ ןייוצי

 ףא ילואו - הינבב תואצמנ רבכ הלאה תול
 תורוש תביתכ תעב - ב"הרא ישיבכב תועסונ
 תכרעמה 2000 תנשב יכ םיפוצה שי .הלא
 -וכמה תולעמ 30%-כ הווהת תינורטקלאה
 .תינ
 העונתה תנווכהל םג עייסי בושקיתה ,רומאכ
 תדרוהל ףסונ תאזו םישיבכב סמועה תלקהלו
 הדובעה יובירמ האצותכ היופצה סמועה
 ונקתוי רשא ,םינוש םיגוסמ םישוחמ .תיבהמ
 חפנ לע עיבצהל ולכוי ,םיתמצבו םישיבכב
 רשא םידרשמל עדימ ריבעהלו העונתה
 העונתה תנווכה יזכרמב וטלקיי םהירודיש
 -צמאב .רוזיא ותואל תוברקתמה תוינוכמבו
 לכוי תינוכמה בשחמ המיאתמ הנכות תוע
 םילולסמב העונתה יחפנ ןיב תוושהל
 רבדב גהנה תא תוחנהלו םינושה םיירשפאה
 .וצפח זוחמל רתויב ריהמה לולסמה

 הנכותו הרמוח
 תויוליעפ דועו ,ןאכ וראותש תויוליעפה בור
 ,יקסעה רזגמב ,הישעתב תופסונ תובר
 ועצובי םירחא םימוחתבו תואירבה יכרעמב
 -ובע תודמע וא םיישיא םיבשחמ תועצמאב
 ורקימ לע בורקה רושעב הנססבתת רשא הד
 לש וז ומכ ,הקזח המצוע ילעב םיבשחמ
 םע .לטניא לש 80386 בשחמ ורקימה
 בושיח תמצועו תויביס 32 לש הרוטקטיכרא
 םעו (4 א11:5) הינשב תוארוה ןוילימ 4 לש
 (פעוטפ) םיתב ןוילימ 32 לש תרוסמת רשוכ
 -יתכ תנוכמב םיפד 20,000-ל םיוושה) הינשב
 הניא רשא הרידא תלוכי לעב ילכ והז ,(הב
 .המיאתמ הנכות רסוחמ היד תלצונמ
 -קיעה היעבה היהת הנכותה יכ הארנ ,ןכא
 השיגל ימינפ ןורכז םע .בורקה רושעב תיר
 לש הלועפ תוריהמו טייבהגיג 4 לש תיארקא
 -ועפ הדש םיתנכתה תושרל דמוע ץרהגמ 6
 -רעמב תוסכל םהילע היהי ותואש בחרנ הל
 ולכוי ןתוא ,תויתודידיו תומישי הנכות תוכ
 םיבשחמה ילעב ינוילמ תורשע ליעפהל
 תנש לש הדובעה תודמע יליעפמו םיישיאה
 תא םתרזעל םותרל וכרטצי הז ךרוצל ..סס
 ,תיתוכאלמה הניבה םוחתב תויוחתפתהה
 דע וחתופש תויביטינגוקה תורותה לכ תא
 ןוגכ ,תופסונ תויגולונכט תויוחתפתה םגו הכ
 סחיב תויזחתה .בשחמה לש תילוק הלעפה
 יבשחמ תושרל ודמעי רשא דע שרדייש ןמזל
 5 ןיב תוענ תוליעי הנכות תוכרעמ 6
 .םינש 10 ןיבל

 לארשיב בושחימה טירסת
 לארשי תנידמ יבגל ןוכנ הז "ינדיתע" טירסת
 -ועב תורחאה תוחתופמה תונידמה יבגל ומכ
 םשכ .םינש רפסמ לש שרפהב ךא - םל
 ישיאה בשחמה תרידחמ םינש רפסמ ורבעש
 ,ילארשיה תיבל ועיגה דעו ינקירמאה תיבל
 תורחא תובשחוממ תוכרעמ יכ יופצ םג ךכ
 -אפוריא תונידמבו ב"הראב םדוק הנססבתת
 .ונייח חרואלו וניתבל הנסנכיתש ינפל תוי
 תנתינ .לארשי תנידמל ןורתי תנתונ וז הדבוע
 תארקל ןגראתהלו ןנוכתהל תוהשה ונל
 -ויועמשמ תניחב ךות ,בושחימב אבה בלשה
 ונתי םילכירדאש יואר .הרבחלו הלכלכל וית
 תויעמשמל םתעד תא | םויה רבכ
 יכו "בשחוממ תיב" לש תוינוטקטיכראה
 םיקוח וליא ןוחבל םויה רבכ ליחתי קקוחמה
 ישנאש ינויח .תיבהמ הדובעה ןדיעל םישורד
 הארוהה תוטיש תא התע רבכ ונחבי הארוה
 וועטטז-) "יתרושקת-בר" דומילל תומיאתמה
 יתב ילתכל ץוחמ עצבתי ורקיעש ,(4
 תא רישכהל התע רבכ וליחתיו ,אנפלואה
 .םידימלתה יחנמו דומילה תוינכת יבתוכ
 תיתשתה תמקה לע םינוממה הלאש םג יואר
 ושרדייש תרושקתה יעצמאל םתעד ונתי
 ןדיע םדקל ונל ורשפאיו ,םינש רפסמ דועב
 ונא .המיאתמ תיתרושקת תיתשת םע הז
 עדימה ןדיע לש ותישארב ןיידע םיאצמנ
 ונידיב הנתינ .ונינפל ןיידע ולוככ ובורו
 חתפתמ דציכ םירחא לצא תופצל תורשפאה
 ץימחנ לא .ותארקל ומצע ןיכהלו אבה בלשה
 .וז תונמרזה
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 תיזחת -םינש 10 דועב םיבשחמה

 00.0. (סא. 2.602. (1655וה8 \09בה660 (סוהקט1 טז 4616010765. 5616ה1186 חוסה, 06006 1987 .לבוי רשא (תצמתו םגרת) ד"לבה

 ססבתת תידיתעה םיבשחמה תרוטקטיכרא
 6!29181|) ילליבקמ דוביע לע ךלוהו רבוג שגדב
 לש דחא שדוחב םישנ עשת .(ק7) קז0065חַפ
 !ךכ קוידב ,ןוירה
 ןורקעב תושעיהל לוכי יליבקמה דוביעה
 :תוירוגטק יתשב
 דבעמ ךותב יליבקמה דוביעה תרבגה .א
 םיליעפ (תויצקנופ) םילגעמ רתויו רתוי .דיוחי
 .דחא דבעמ ךותב תינמז-וב
 .ליבקמב םילעופה בר םידבעמ רפסמ .ב

 תצאה םצעב השוריפש ,הנושארה הירוגטקב
 "םייסאלק" תונורתפ םנשי ,דיחי דבעמ תוריהמ
 :םהו םיעודיו
 !הוטז|<בטש6 י"ע ןורכזל השיגה רופיש -
 .א!6חוסזצ

 671-ה תקולח ,ונייה קוק6|וח67ה תקינכט -
 ,ליבקמב תולעופה ,תוחמתמ הדובע תונחתל
 .תוינוכמ לש רוציידוקל המודב
 םיאצמנ ולא תוקינכטב םימדקתמ םישומיש
 תונוכמב ןכו םילאירוטקו םידוביעל תונוכמב
 ונייה ,(\6זע !.סחַפ 1ח5זזטסזוסח \אסז6) [.[ש

 ,ןורכזהמ הכורא הלימ תופלושה תונוכמ
 1ס דע םויה) תודוקפ לש בר רפסמ הליכמה
 תא תובתנמו (תואמ המכ דיתעבו תודוקפ
 תונחת םג ןקלח) תוחמתמ תונחתל תודוקפה
 -קמב תודוקפה תא תועצבמה (תולפכושמ
 -וקפה ןיב תולתה יא הקדבנש ינפל אל ,ליב
 .תוד
 :הלאשה תלאשנו תרזוח רבד לש ופוסב ךא
 ,ןכבו ?דיחי דבעמ לש תיברימה ותוריהמ המ
 -ועפ ידראילימ רפסממ רתוי אל תיטרואית
 טושפ תאז ,(1000-3000 א[125) הינשב תול
 םוקאוב רואה תוטשפתה תוריהמש םושמ
 .תחא הינש-וננב (מ"ס 23-כ) שטניא 9 איה
 -בדמ םיירטנמלא םיקיקלח לש הקיסיפב םאו
 בשחל שי דעצ לכבש בושיח יכילהת לע םיר
 יליבקמ דוביעש ירה ...םיכרע ןוילימ 0
 בר םידבעמ רפסמ ,ונייה הינשה הירוגטקהמ
 .ינויחו ץוחנ אוה ,ליבקמב לעופה
 ?םידבעמ המכ :דוסי תולאש תולאשנ ןאכו
 הנביי ךיא ?םמוכחיתו םתמצוע תדימ המ
 -גומוה ויהי םידבעמה םאה ?םהיניב רשקה
 ?(םיחמתמ םידבעמ) םיינגורטה וא םיינ
 ,רורב דחא רבד תטרופמ הבושת ןתמ ינפל
 םוכחית ןיב (11366-0/0 ןילמוג סחי ונשי
 .םהיניב תרבחמה תשרה םוכחיתל םידבעמה
 ךרוצה ,רתוי םכחותמ דדובה דבעמהש לכב
 .דרוי תשרב
 םיבר םידבעמ םע ??-ל תחא הרוטקטיברא
 איהו (ככ) םעסחוגוה-2660חוקס5וזוסמ תארקנ

 תונורתפ"-ל היעבה קוריפ לע תססבתמ
 םידבעמ רפסמ ןיב עוציבל םתקולחו "םינטק
 תשר תשרוד וז הרוטקטיכרא .םיינגומוה
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 ןוגכ ,תיסחי הטושפ (םידבעמה ןיב) תרושקת
 לכ ,ונייה "בורקה ןכשה" גוסמ תרושקת
 איה וז .ול ךומס דבעמ םע קר חחושמ דבעמ
 -וטקטיכרא .תעבטל המודה הטישב תרושקת
 הקיסיפה לש ולא גוסמ תויעבל הבוט וז הר
 דבעל ןתינש םוקמ ,םיירטנמלא םיקיקלח לש
 .קנע םינותנ סיסב ךותמ םיעטק
 טחסווסחג[- .תארקנ תרחא הרוטקטיכרא
 -ל היעבה קוריפ ונייה ,(=כ) 066סחוקספוזוסח

 "היעב-תת" לכ ןורתפו תונוש "תויעב-תת"
 תססבתמ וז הרוטקטיכרא .רחא דבעמ י"ע
 םושיי .םיינגורטה םיחמתמ םידבעמ לע
 רבעמ םע הנוכמ אוה פ-ל לבוקמו "יסאלק"
 דבעמ ודיצלו ((026ח018| טזקס6) יללכ ישאר
 ,םינותנה סיסב לוהינל דבעמ ,הפצ-הדוקנל

 יתש לש בוליש לע בושחל םג ןבומכ רשפא
 ונבנ םלועב .תסדו פס ,תורוטקטיכראה
 םס תרוטקטיכראב םיבשחמ רפסמ םנמא
 אל כ"הסב ךא ,ל"נה "יסאלק"-ה םושייב
 ,תבחרנ הצופתל =2-ה תרוטקטיכרא התכז
 תרתיב ךכיפל .ירחסמה םלועב אל דחוימב
 לש הרוטקטיכראל רקיעב סחייתנ רמאמה
 .(פס) םיינגומוה םידבעמ יוביר

 -גומוה םיבשחמ םע פם) וז הרוטקטיכראל
 :תונוש םושיי תורוצ יתש שי (םיינ
 אוזא[ס | (אזט!זוק!ט-1חפוזטסזוסת-51זטבהה/א[01-

 זוק!ס- כה13-51זטבחו)

 51א[פ | (5וחַעוט-[ח5(תגטזוטח-51ז68חו/א1ט|1:ק16-

 31-51ז6גחו)

 הלאשל הבושתב אוה ןהיניב לדבהה רוקמ
 תודוקפ וליא דבעמ לכ עדוי דציכ :תיסיסבה
 -ירו תוינכת יוביר) א1!א10-ה תטישב ?עצבל
 םינוש םיעטק רפסמל דוקה קלחנ (םינותנ יוב
 םינותנה .םידבעמה ןיב קלוחמו (תומישמ)

 ט"משת ןושח 1988 רבוטקוא "בשוח השעמ*

 עצבמ דבעמ לכ .םיפתושמ םה תאז תמועל
 .יאמצע ןפואב טעמכ ולש דוקה עטק תא
 (םינותנ יובירו דחא דוק) 51א/כ-ה תטישב
 לכ ןיב תקלוחמ הנכות התוא ,תאז תמועל
 םייוסמ דבעמש וא עגר לכבו םידבעמה
 םידבעמה םיעצבמש המ תא קוידב עצבמ
 תטיש .לעופ אל טושפ אוהש וא םירחאה
 -שמה החנמ וב וגניב קחשמל המוד 51א!פ-ה
 -תתשמה לכל הארוהה התוא תא קלחמ קח
 -רכב עיפומ זרכוהש רפסמה םא קודב") םיפ
 המוד הלועפ םיעצבמ םדצמ ולאו ("ךלש סיט
 אל םא ,סיטרכב עיפומ םא רפסמה תא ןמס")
 השיחממ םג וז היגולנא .("רבד השעת לא
 ,דבעמ לכ דילש ימוקמה ןורכזה ןויער תא
 -יבב ףתתשמ לכ לש יטרפה סיטרכל המודב
 םימיאתמכ ולגתנ םיבר םימושיי .וגנ
 ימושיי םהיניב ,51א[0-ה תרוטקטיכראל
 -פכה) םיירטנמלאה םיקיקלחה לש הקיסיפה
 -וכמ רפסמ רבכ ונבנ םלועב .(!תוצירטמ תל
 רתוי בר רפסמ םע ולאכ ללוכ ,51א15 תונ
 :םידבעמ לש
 םע 00007698: א1453ועט]ע קבזה||6| ז0סטפצסז

 םידבעמ 4
 -בעמ 65,536 םע 706 (0סההטסווסה א[ב6וח6
 .םיד
 םמצע ןיבל םניב םידבעמה רושיק אשונ
 םיאשונה דחא אוה יזכרמה ןורכזל םניבו
 .יליבקמ דוביע לש הרוטקטיכראב םייזכרמה
 ןורכזל םירושק םידבעמה לכ תחא הטיש יפל
 -רוק םלוכ ,לשמל 8105 תועצמאב ,יזכרמה
 ןורתי וז הטישל .ןורכז ותואל םיבתוכו םיא
 םג ךא ,םינותנה לכל םישיגנ םלוכש ךכב רורב
 הרקבב ךרוצב אוה ןושאר ישוק .םיבר םיישק
 עויסה) הנכותב הבורב תמשוימה תבכרומ
 ךכמ עבונ ינש ישוק .(לבגומ אוה הרמוחהמ
 -יקל) םירוביח דאמ הברה תשרוד וז הטישש
 ןורכז תודיחי 1000 םע םידבעמ 1000 רוש
 רקי אוהש רבד ,(םירוביח ןוילימ םישרדנ
 ריהמ 8105 שרוד ןיפוליחל וא ,הינבל ךבוסמו
 תרוצב רוביח םימשיימ ךדיאמ םא .רתויב
 -לטה תשרל ןורקעב המוד) גותימ םע תשר
 היהש ןמז לש היעבה תרצונ ,(לשמל ,םינופ
 .ךורא (!ג16ח6ַצ)
 תיסיטב הלקה איה הינשה תינורקעה הטישה
 ןורכזל םניבו םידבעמה ןיב תרושקתה לע
 .דבעמ לכל ימוקמ ןורכז תפסוה י"ע יזכרמה
 -בעה ךרוצל תרושקת תשרב ךרוצ שי ןיידע
 ךא ,םידבעמ ןיב םינותנו הנכות יעטק תר
 רבוחמ לכה אל :הנוש איה הרוטקטיבראה
 םידבעמ תורבחמה תותשרל תואמגוד .לכל
 :ןה ימוקמ ןורכז ילעב
 -בעמ ינשל רבוחמ רבעמ לכ ,תעבט תשר -
 ."םיכומס" םיד
 העבראל רבוחמ דבעמ לכ ,א!8511 תשר -
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 ."םיכומס" םידבעמ
 םג ךא ןתוטשפב בר ןורתי ולא תוטיש יתשל
 עדימ תורבעה לש םירקמב רורב ןורסח
 לש הרקמב תשרה יצח) "הצקל הצקמ"
 .(לשמל ,תעבט

 -וק" לש הרוצב רוביח איה תרחא תורשפא
 וז הרוצב .([1ץקסזשטסס) "א  דמימב היב

 רשאכ םידבעמ "א תקזחב 2" רבחל רשפא
 "הצק לא הצקמ" רתויב ךוראה לולסמה
 לע א גול"-ל הוושה תונחת רפסמ ךרד רבוע
 -בעמ 65536 םע תכרעמב ,המגודל ."2 סיסב
 .(א=16) 4 יברימה תונחתה רפסמ היהי םיד
 ,םידבעמ 4096 םע ונייה ,א=12 םע תכרעמ
 .תלעופו תמייק רבכ וז הטישב תרבוחמה

 תא תבלשמה תישילש הטיש םג תירשפא
 םירצויה םידבעמ רפסמ .ל"נה תוטישה יתש
 וליאו הנושארה הטישב םירבוחמ "לוכשא"
 .הינשה הטישב אוה תולוכשאה ןיב רשקה

 אוה ל"נה תורוטקטיראה לכל ףתושמה
 ונייה ,םויה ונל תרכומה ותרוצב בשחמה
 וא) "תוארוה תמירז" תטישב תלעופה הנוכמ
 רדגומ עטק ונשי ,רמולכ .("הדובע תמירז"
 -רת ומצע אוהש "הנוכמ תודוקפ" לש רורבו
 הנוכמל הרומה ,"ןתינכותה תודוקפ" לש םוג
 תולועפ עצבל רדס הזיאבו יתמ ,המ קוידב
 .בושחימ
 -וטקטיכרא ןיימדל ונל רשפאמ יליבקמ דוביע
 תמירז" לש וז ןוגכ ,תילכתב תונוש תור
 -וטקטיכרא לש הזכרמב .(08וג וסש) "עדימ

 ,םיפרגה תרותמ חוקלה ,ןויערה דמוע וז הר
 היצקנופ גציימ (תמוצ) דבעמ לכ ויפל
 ןיב םירוביחהו תמייוסמ תיגול/תיטמתמ
 -צקנופה ןיב םרוזה עדימ םיגציימ םידבעמה
 דבעמ לע עצבתמה א בושיח לש האצות .תוי
 דבעמ לע עצבתמה + בושיחל טלק הווהמ א
 רדס יפל אל יהשלכ הלועפ עצבמ דבעמ 8
 לכ וילא עיגמש עגרב קר אלא שארמ עובק
 אוה הילע הלועפה עוציבל שורדה טלקה
 -עומ האצותהו תעצבתמ הלועפה .דקפומ
 תרשפאמ וז הרוטקטיכרא .אבה דבעמל תרב
 היצזינורכניס תולועפ אלל יליבקמ דוביע
 תשרבו ןורכזב תויושגנתה אללו תובכרומ
 .םידבעמה תא תרבחמה תרושקתה
 איה תצקמב הנוש ךא המוד הרוטקטיכרא
 "השירד-יפל-המירז" לש |הרוטקטיכראה
 תעצבתמ הלועפ היפל (66חו800-6זוט6ה)

 תא "שרוד" רחא דבעמ רשאכ קר דבעמב
 תוכסחנ וזכ הרוצב .הזה דוביעה תאצות
 ןמזב "סנק" ונשי ךדיאמ ךא ,תולועפ הברה
 -וד"ה דבעמל חקולש ןמזהמ עבונה היהשה
 -יחה ןמז) תשרב השירדה תא ריבעהל "שר
 -ולכ םניא האצותה תרבעה ןמזו ומצע בוש
 .(!היהשהה ןמזב םיל
 תוינשדח ןה "עדימה תמירז" תורוטקטיכרא
 -ושאר יוסינו רקחמ יבלשב תואצמנו רתויב
 תורוטקטיכראבש םינעוטה רבכ שי ךא ,םיינ
 ןה תוינכתהו תנכתל רתוי טושפו לק ולא
 !רתוי תונימא
 תא רוכזל שי תונושה תורוטקטיכראה דצל

 .םלועב תורבחה בטיממ יפקיה דויצו םיבשחמ אוצמל רשפא תונוכתב קר יב /

 .םיבשחמה םוחתב תמדקתמ היגולונכט תגציימ תונוכת יב /

 .יעוצקמו ינכט יוביג תנתונ תונוכת יב /

 .ירוקמ חותיפ ירפ תוידוחיו תוידעלב תונכות אצמת תונוכתב יב /

 .ן.כ.ת ילעפמ לע תינמנ תונוכת יב /

 םיבשחמה ףנעב 1987 תנשל רחבנה קסעה ראותב התכז תונוכת קר יב /

 ט"משת ןושח 1988 רבוטקוא "בשוח השעמ"

 תא תווהמ רשא תומדקתמה תויגולונכטה
 תורוטקטיכראה םושייל סיסבהו תיתשתה
 תונויערה תא תונתונ ףא | םיתיעלו
 ולא תויגולונכט ןיב .ולא תורוטקטיכראל
 םייופצ ןיידעש םירופישה תא ןייצל יואר
 -ולונכט תאו 56חווססח6טסזסזפהה תיגולונכטב
 שממ ולא םימיבש 5טק6ז60ח8061087ה תיג
 רקיעב ,םיגילפמ םישודיחו םירופיש הב םילח
 תילמינימה הרוטרפמטה תאלעה םוחתב
 -יטפואה תיגולונכטל םג .םתלועפל השורדה
 רוביחמ לחה ,תבחרנ העפשה היופצ דוע הק
 םירכומ םיילטיגיד םידבעמ ןיב ןימאו ריהמ
 םיבשחמ"-ב הלכו (רזובמ בשחמ רדח)
 םייגולנא םיבושיח םירשפאמה "םייטפוא
 .רתויב םיריהמ

 יתמ תופצל דאמ השקש תורמל :םוכיסל
 המכב ,תישממ הלועפל יליבקמ דוביע סנכיי
 וזיאו יתרדיס דוביעמ ליעי היהי אוה
 אבנל רשפא ,חלצת קוידב הרוטקטיכרא
 -וטקטיכראל ךייש דיתעהש ההובג תוריבסב
 ןבומכ אוה סליכא בקע .יליבקמה דוביעה תר
 םויה תמייקה הנכותה לכ .הנכות...ה אשונ
 לש םינש םישולש .יתרדיס דוביעל הבותכ
 הנכות לש הרידא תומכ ודילוה תונכית
 -יבקמ דוביעל בסהל וא בתכשל ךרטצנ התוא
 רקחמל הנפומ ץמאמה בורש ךכמ רומח .יל
 ןיאו יליבקמ דוביע לש תרושקתבו הרמוחב
 רצב םייניצר תוסנתהו רקחמ םוש ליבקמב
 .ולא תורוטקטיכראל הנכותה לש

 - ו

 1 יפקיה דויצו סיבשחמ

 ה
 הסל:

 קפסא
 5 זבבי יפקיה דויצו סיבשחמ
 (השרומ קוושמ)

 םיבשחמ

 תרושקת תותשר

 תוכיא תוספדמ

 אל 1:16\/ו61060 516116
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 םיינמיה םינמסה ,םיניוטצמה
 א"נעבו בושחימב ךרדה יצרופו

 מ"עב םיבשחמו הנכות תוישעת .ל.ל.מ תרבח ל"כנמ רוש םרימע

 רבד חתפ

 -ייטצמה לע בותכלו רוקסל יתשקבתנ רשאכ
 ,םידיחי לע ,א"נעו םיבשחמה תיישעתב םינ
 ואיבהו ךרד יצרופ ויהש ,םירצומו םילעפמ
 ןויצל םייוארה ןפוד יאצוי רצומ וא המורת
 ,םיבשחמה לש הירוטסיהה ךלהמב חבשל
 תא תתל יתססיה ,לארשיב א"נעו הנכותה
 ךכ לע בושחל יתשקיבו תידיימה יתמכסה
 .וזכ הלטמ ימצע לע חקא םרטב
 רותיאב הרושקה תוירחאה םושמ יתססיה
 םתריחבל הדימה תומא ,םינייטצמה יוהיזו
 אל עבקאש ןוירטירק לכ ,רבד לש ופוסבו
 סחיב תמיוסמ תויביטקייבוסמ יתוא ררחשי
 .םינשה ךלהמב םירחא ידיב ושענש םישעמל
 תיישעת לש םידסיימה רוד לע הנמנש דחאכ
 דחאכ ,לארשיב הנכותהו היצמרופניאה
 לוהינל ותמורתו וישעמ ,ויקוסיעב האגש
 אלש יתלוכי אל ,םלש רוד ךלהמב םדקתמה
 ידכ קר ולו יל הנתינש תונמדזהה תא לצנל
 ירוקרזב תומייקה תוחלצהה תא ריאהל
 םידדוב ידי לע ושענש םילודגה םישעמה
 קנע לאיצנטופ םבוחב םינמוטש ,תוצובקו
 לש יתרבחהו ילכלכה ,יגולונכטה הסוסיבל
 ,תעה אובבש וזכש הראה .לאהשי תנידמ
 לארשי תנידמ לש האמה וא לבויה תוגיגחב
 םידסיימה לש םתמורת רכזית ,תיאמצעה
 ,תועונצו תושק ויה תולחתההש ועדי לכהו
 .םולה דע ונעגיה םתוכזבו םהמ ךא
 לארשיל שי ךא ,תוחפטה ונבנ אל ןיידעו ןכתי
 םהילע תונבל היהי ןתינש םינתיא תודוסי
 ימלוע זכרמל לארשי תא וכפהיש קנע יפונמ
 -מוח תוכרעמ לש רוצייו חותיפ ,רקחמ לש
 עדיו עדימ ירגאמ ,עדימ תוכרעמ ,הנכות ,הר
 .ולוכ םלועל
 -יסל יוטיב תתל האב םינייטצמה לע יתריקס
 .וצימחהל ןיאשו ונל שיש לודגה יוכ
 ךילוהל ידכ ,יתישעש יטרפה רקחמה ךלהמב
 ,הירוטסיה ושעש םתוא לא תמאב ימצע
 השענה לע עודי יתלבהו רתסנהש יתיליג
 ינתאיבהש הדבוע ,הלגנהמ ברו לודג ,חטשב
 לכב זכרתהל םיבייח ,הרירב ןיאש הטלחהל
 איבהל תוסנלו תמאב םילודגה םישעמב תאז
 םינמסה לש םינושה םימוחתהמ גציימ םגדימ
 ,םמוחתב םייתימאה ךרדה יצרופו םיינמיה
 -רשי תנידמ לש התואמצע תונש 40 ךלהמב
 .לא
 חפוק םקלחש ובשחיש הלאכ ויהיו דאמ ןכתי
 םלוכ לע אלש היהת םתשגרהש הלאכ ויהיו
 השענ לכה ,תעדל םכילע תאז ךא ,בתכנ
 תימגדימ הצובקל סחיב קרו בל םותב בתכנו
 ץבקמ לע רוא ךופשל ידכ הב שיש הנטק
 -יהל םייואר ויהש םירחא םיבר ךותמ ,גציימ
 .וז הריקסב ללכ

 מ"עב טיבלא
 תוישעת ןורלא תצובק לע תינמנ טיבלא
 -ושחהו הריכבל תבשחנו מ"עב הקינורטקלא
 .הצובקה תורבח ןיבמ הב
 רשק םירושק ,הכותב טיבלאו ןורלא תצובק
 םזי ,לילג היזוע םשה םע קתניי לבו ץימא
 תמכחותמה הקינורטקלאה תיישעת ץולחו
 םיפקזנ ותוכזלש םילעפ-בר שיא ,לארשיב
 -ינורטקלאה ףנעב לארשי לש היגשיהמ םיבר
 .םיבשחמהו הק
 -ברה תוילארשיה תורבחה תחא איה ןורלא
 הדימ הנקב קר אל תובושחה תוימואל
 -יהקב םג דחוימ דמעמ הל שי אלא ,ילארשי
 .תימואלניבה תיעוצקמה תיתיישעתה הל
 רפסמל תוקזחא תרבח איהש ,ןורלא תצובק
 תוקסועה תויתיישעת תורבח לש ךלוהו לדג
 -כחותמ םירצומ לש רוצייו חותיפ ,רקחמב
 -יעפ קובחת ,הנכותו םיבשחמ יססובמ םימ
 תנשב רלוד ןוילימ 420 לש ףקיהב תיקסע תול
 ןורלא תצובק .25 הל ואלמי הב הנש ,8
 םירצומה תיישעת תא הליבומ ,הילעפמו
 תכרעמל םיבשחמ יססובמ םיינורטקלאה
 -גילטניא ,תרושקת ,יאופר ןוחביא ,ןוחטבה
 .דועו תיתוכאלמ היצנ
 תישחומ המגוד םה הילהנמו ןורלא תלהנה
 םימזי חור לש יוקיחל יוארה חלצומ בולישל
 יסנניפו ילוהינ ןויסנו יעוצקמ עדי ,המזויו
 תחפשמב הכימתו לוהינ ,המקהל םישורדה
 תוקיסעמה עדי תוריתע תויתיישעת תורבח
 .םידבוע 4700-כ
 ,תרצימ ,תחתפמ ,תננכתמ ,םויכ טיבלא
 לש הכורא הרושל תוריש תנתונו תקוושמ
 ,תומדקתמ תוינורטקלא תוכרעמו םירצומ
 ברקה הדשב וחכוהש הלאכ ,תובורק םיתיעל
 -אה ימוחתב םייאבצ םישומישל םידעוימהו
 .השביהו םיה ,ריו
 םה הרבחה לש םיירקיעה םייאבצה הירצומ
 ,שומיח ןוניכלו טווינל תוסטומ תוכרעמ
 ,דוקיפ תוכרעמ ,םיקנטל שא תרקב תוכרעמ
 -ושקה םיניימדו םינמאמ ןכו תרושקתו הרקב
 ותורישב םיאצמנ טיבלא ירצומ .םהילא םיר
 -בצה תורישב ןכו לארשיל הנגהה אבצ לש
 .תורחא תונידמ רפסמ לש תוא
 תומרופטלפב םיבלושמ הרבחה ירצומ
 רופישל םג םישמשמו תושדח תומדקתמ
 לש יעצבמה םייחה ךרוא תכראהלו תוכיאה
 .תומייק קשנ תוכרעמ
 ןווגימ הרבחה תקפסמ ,תב תורבח תועצמאב
 תוחול ,םייחרזא בשחמ יתורישו םירצומ לש
 האמדהל ידוחיי דויצו םיספדומ םילגעמ
 .םירטמוידר תוברל ,המודא-ארפניא
 ךרדה תוצירפו דוחיה לע בורקמ דומעל ידכ
 ,לילג היזוע םע שגפיהל יתעסנ ,טיבלאל ויהש

 -לאו ןורלא תצובק לש םילהנמה תצעומ ר"וי
 -וש ,יתיישעתה קראפב ,הפיח יתאפב .טיב
 -לא לש פ"ומה ינקתמו הלהנהה ידרשמ םינכ
 םיפסונ םירחא םירתא הרבחל .טיבלאו ןור
 חור בשמ אוה יאפיחה קראפה .לארשיב
 םייחהו הביבסה תוכיאל רושקה לכב ןנער
 קמע חסונב םיקראפה תא ריכזמ אוהו
 -לא לש תודבעמהו םידרשמה ןינב .ןוקיליסה
 ינינבבש רדוהמהו הפיה אוה ,טיבלא ןור
 קראפבש טיבלא ינקתמב הדובעה .קראפה
 שי ,החונו המיענ הריוא תרשפאמ יתיישעתה
 םישנאל הארשהו עגור תריוא רוציל ידכ הב
 שודיח םיווהמה הביבסו םיאנת ,םייתריצי
 .ילארשיה הישעתה ףנעב
 ךרע תלעב דימת איה היזוע םע השיגפ ירובע
 -תושמ תובישיו תושיגפ יל תורוכז .תוינויחו
 בשי דימת היזוע רשאכ ,תונוש תודעוב תופ
 שיאה .םיששה תונש תישארב רבכ ,ןשארב
 ידכ תושעל ךירצ המו חש אוה המ לע עדי
 -שחמה תיישעתו בושחימה יאשונ תא םדקל
 -ויער עפוש ,םויה םג ויתאצמ .לארשיב םיב
 ויתונויערו וחיל סנ אלש שיא ,תוינויחו תונ
 ,תונויער דועו דועל ןיידע םינותנ ויתובשחמו
 -בחה תחוורל תויתיישעת תוריציו םילעפמ
 .לארשי תלכלכו רצויה םדאה ,הר

 ,תומזויה ,תונייטצהה לע טיבלאב יתרחב
 -גולונכטה ךרדה תוצירפ ,ןוזחה ,תויתריציה
 הוקתהו הנומאהו םיגשיהה ,הדמתהה ,תוי
 ,םיקהל לארשי תנידמ לש התלוכיב הלודגה
 ,תמדקתמ היגולונכט ירצומ רציילו חתפל

 ךפהיהלו םיינורטקלא םיבשחמ לע תססובמ |
 -תב תימלועה הישעתב תועמשמ לעב םרוגל
 תא ךופהיש רבד ,קט-ייהה תוישעת םוח
 -ארשי לש םתופרטצהל תבאוש ןבאל לארשי
 די תתל ,הלוגה תווצק לכמ םידוהיו םיל
 תיגולונכטה ,תילכלכה המצועה תיינבל
 .לארשי תנידמ לש תיתרבחהו

 ךרד ןויצ הווהמו 1967 תנשב הדסונ טיבלא
 טיבלא .תילארשיה םיבשחמה תיישעתב
 ינימ רציילו חתפל ,ןנכתל הנושארה התיה
 ."וסס טיבלאה" לארשי תרצותמ בשחמ
 "םלוגה" בשחמ טיבלא יבשחמל םדק םנמא
 אוה ךא ,עדמל ןמציו ןוכמב הנבנו ןנכותש
 אוהו ירחסמ רוציי לש בלשל עיגה אל םלועמ
 .םייזכרמה םיבשחמה תחפשמל ךייש היה
 םוחתב םלועב םינושאר ויה טיבלא יבשחמ
 ,םלועה תא המידקה םתדיל ,םיבשחמ ינימה
 -קל ידכ הזעה לש הבר הדימ השורד התיה
 -זכרמה םיבשחמה תיגולונכט לע רגת אור
 הניחבמש בשחמ ינימ היה 100 טיבלאה .םיי
 הדימ הנקב ךרד תצירפ הוויה תיגולונכט
 סחי תניחבמ הרושב םג ותדילב התיה ,ימלוע
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 התואב ועדונש םיבשחמ לש תולעל הקופתה
 .םלועב הפוקת
 םטסיס"ל רתוי רחואמ ךפה "100 טיבלאה"
 תטילקו םושירל "הטאדילאוה" יבשחמל ,"7
 ב"הסב ."סא.יד"ו "יא.יד םיטקאפ"לו םינותנ
 תורשעב םיבשחמ ינימ יפלא ורכמנו ורצוי
 לארשיב ,טיבלא תרצותמ םירלוד ינוילימ
 תוינושארה תורמל ,תאז לכב .םלועה יבחרבו
 הדוזיפא ויה טיבלא יבשחמ ,ךרדה תצירפו
 םירחאל המוקמ לע הרתיו טיבלאו תפלוח
 -גולונכט תא םויה הליבומה הרבחל םשארבו
 תליחתב זאש ,"לטיגיד" םיבשחמ ינימה תדי
 הגאדב בקועה ,וילותיחב אקוני התיה ,ךרדה
 -לא לש הירצומו היכלהמ ירחא הטעמ אל
 .טיב
 םיבשחמה טקיורפ שאר היהש רהנש הדוהי
 םוחתב תחכופמה ותייאר לכ םע ,טיבלאב
 טיבלא יטינרבק םע דחי עדי אל ,היגולונכטה
 תיגולונכטה החלצהה תא לצנל ,םירחאה
 רועישה הז היה ילוא .תירחסמ הניחבמ
 רצייל יד אל .תיקווישה תויביאנל ןושארה
 -וושה לא םאיבהל שי ,םירצומו היגולונכט
 -עב וחיכויש םינוקה לא ,םימושייה לא ,םיק
 -מהל תובייוחמהו יגולונכטה םנורתי תא ליל
 .דיתעב חותיפה ךש
 ילעבכ טיבלאב וקיזחה הכרד תישארב
 הבשחמה .ןוחטבה דרשמו ןורלא ,תוינמ
 תוליעפ זכרל התיה וזה תופתושה ירוחאמ
 -יפל תושרה םג בלתשת וב ,רוצייו פ"ומ לש
 רשפאיש רבד ,(ל"אפר) המיחל יעצמא חות
 לע םייחרזא םירצומ לש יתיישעת חותיפ
 תירקיעה ותרטמש ,ל"אפר לש פ"ומה סיסב

0 

120 

 .לארשי לש הנוחטב יכרצ תא קפסל
 רצומב יד אלש םלוכל רורב היה רשאכ
 רגת תאירק ידכ שי בשחמ ינימה רוצייבשו
 ךודישה השענ ,םילודגה םיבשחמה ינרצי לע
 תרבח ,(.יס.יד.יס) הטאד לורטנוק תרבח ןיב
 זא התיהש ,תימואל-בר תינקירמא םיבשחמ
 דוד .תיקסעהו תיגולונכטה התחירפ אישב
 אישנ ןגסל הנמתנ םימילש ,ילארשי ,טנילימפ
 ,זר ילתפנ םע דחי ,לארשיב .יס.יד.יס תרבח
 ,לארשיב .יס.יד.יס לש םיסרטניאה תא גצייש
 ,ןוחטבה דרשמ ל"כנמ זא ,איבל והיעשיל ונפ
 לש הפותיש תא ,תוינמ לעבכ ,ול ועיצהו
 תא השכר ,.יס.ידייס .טיבלאב ,.יס.יד.יס
 -ברה הרבחל התיהו ןוחטבה דרשמ תוינמ
 הישעתב תברועמ התיהש הנושארה תימואל
 .תילארשיה
 תוינמ תשיכרל .יס.יד.יס לש יזכרמה הלוקיש
 קושב האצמ איהש ןינעב רושק היה ,טיבלא
 לש הדמעמ .הירצומל לאיצנטופכ ילארשיה
 קצומ רשג הל הארנ ילארשיה קושב טיבלא
 תופתושה ךלהמב .ילארשיה קושל התרידחל
 -שמ רתוי טיבלאש .יס.יד.יס הדמל תיקסעה
 איבהל היושע איה ,ילארשיה קושל רשג איה
 ירצומל רשגו תינויער תיגולונכט תונשדח הל
 םימיה תוברב הכפה וז הביס .הלש דיתעה
 .יס.יד.יסל טיבלא ןיבש ירקיעה "קשמימ"ל
 טיבלא תורבחה יתש ןיב תופתושה ייח
 םיפתושה ינש ,םינש רשע וכשמנ .יס.יד.יסו
 תא ומישגה אל ךא תופתושהמ םירכשנ ואצי
 -הל החילצה אל .יס.יד.יס .םמולחו םהייואמ
 החלצה רופיסל טיבלא יבשחמ קוויש תא ךופ
 .הילע ןטק היה ילארשיה קושהו ימלוע
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 ,האנ יפסכ ןוה חוור םע השרפ .יס.יד.יס
 היגולונכטה היה רתוי לודגה השוכר רשאכ
 וליאו טיבלאמ המצעל החקלו הדמל איהש
 -שונל רושקה לכב עדיו ןויסנ השכר טיבלא
 -שונו םיכרע ,רוצייה יכילהתב םירושקה םיא
 הואיביו ןכמ רחאל התוא ושמשיש םיא
 דיתעה ירצומב םיבושחו םיבר םיגשיהל
 לוהינ ,תוכיא תחטבא לש תונורקע :הלש
 קרפו איה המ תיתיישעת הנילפיצסיד ,רוציי
 .קוויש תוכליהב בושח
 רשאכ ,תינש טיבלא העיתפמ 1980 תנשב
 יזכרמ בשחמ לש רוצייו פ"ומ המילשמ איה
 ,םלועב וגוסמ ןושאר םאות בשחמ ,"תנע"ה
 איה םעפה םג .מ.ב.י לש םייזכרמה היבשחמל
 -שחמה קווישב תימואל בר הרבח םע דחי
 האור תינמרגה "ףרודסקינ" תרבח .םיב
 התואב הירצומ וקל םילשמ רצומ "תנע"ב
 -יכמ ."(02א1" יקוויש םכסה לע תמתוחו ,תע
 םירלוד ינוילימ תורשע המכ לש ףקיהב תור
 םיבשחמה רצומל םג םוכיסה תא םיווהמ
 םירחאה לש םמוקמל עיגהל הכז אלש ,ינשה
 המוקמבו טיבלא ירחא ואבש הלא ,וחילצהש
 .םירחאו "סאנ" ,"לדמא" -
 רוצייב תיקסע הניחבמ תולבגומה תוחלצהה
 טיבלא תא םיאיבמ ,טיבלא לש םיבשחמה
 הכרד לע שדחמ הבישחל ,םיכרד תשרפל
 .דיתעב
 הדיחיהו הבושחה הנקסמל העיגמ טיבלא
 ךרד תא הנשמה הטלחה ,ןהה :תוביסנב
 ירצומ םוחתב התוליעפ ךשמהו התבישז

 תייצקנופב םג טלוש וניאש
 ,הדשהמ רזוחה ןוזיהה תא ול ןיאו קווישה
 -ותה תא רתוי רחואמ וא םדקומ דבאל יושע
 ומצע אוצמל יושע אוהו םירצומ ייחל תלח
 .ץוחב
 ,טיבלא לש הכרד לע רעטצמ וניא לילג היזוע
 תואיצמה תובייוחמ תואיגש קר הלא ותערל
 .םלוע ימידקמ םיצולח לש םקלח תנמו
 -שחמה חותיפ תא הכפה אל טיבלא כ"הסב
 הדיספה אל םג ךא ,תירחסמ החלצהל םיב
 ,תיקסעה התוחתפתהב הלא םיבלש .םיפסכ
 םיבושח ויה טיבלא לש תירוצייהו תיסדנהה
 תונילפיצסידה ,םויה המוקמל עיגהל ידכ
 השכרו המצעל התנק איהש תויתיישעתה
 ואלוסי אל ,םיבשחמה רוציי ךלהמב הישנאל
 .תרחא ךרד לכב םשכרל היה ןתינ אלו זפב
 "תנע"ה חותיפב ןוויכהש הדומ לילג היזוע
 תועט התיה ךא ,םלועה תא םידקהו זעונ היה
 חתפל הלוכיו הכירצ התיה טיבלא ,ןוויכב
 ןוויכל תכלל םוקמב םיישיאה םיבשחמה תא
 -לצה הזיאל עדוי ימו ,םייזכרמה םיבשחמה
 .זא הכוז התיה איה תויקסע תוח
 םיבשחמ ינימה חותיפש ,חוטב לילג היזוע
 ןמ תאצוי המורת ונתנ ,תנעה יבשחמ םגו
 םימוכסב ,אוציהו לארשיב הישעתל ללכה
 חתפל ןתינ לארשיב יכ חיכוה ,םילטובמ אל
 הנושארה הרושהמ עדי יריתע םירצומ
 ,םלועב םינרציה ילודג םע ךכב דדומתהלו
 ירצומו תוישעת לא ןילקרטה הז היה טיבלאל
 טיבלא לשו ללכב ןורלא תצובק לש דיתעה
 םירצומב זכרתהל הטילחה טיבלא .טרפב
 יססובמ םירצומ ,םינוש םימוחתב םיינוחטב
 -לה לש תושירדהו השיגהמ ונהיש םיבשחמ
 המר ילעב םירצומ ורשפאיו ילארשיה חוק
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 -לא .םלועב םירחתמ םהל ויהי אלש תורחתו
 -סובמה םיה תוליחל םירוטלומיס החתיפ טיב
 הלאכ םירוטלומיס תורשע .היבשחמ לע םיס
 רשאכ ,לארשיבו םלועה תואבצב םילעופ
 7 לש םוכסב תמכתסמ הזכ ןקתימ לכ תולע
 -שחמה םוחתב הליבומ טיבלא .רלוד ןוילימ
 תוכרעמ ,םלועב הקיטואנוריוואב םיב
 תוכרעמ לש ןבילב ויהו ריפכב תושמשמה
 שא תרקב ינקתימל סחיב רבדה ךכ .איבלה
 תרבחל טיבלא ןיב הלועפ ףותיש) םיקנטב
 תויתרפיסה תוכרעמה תא איבהש .פוא-לא
 תוכרעמ ,(שא תרקבל םלועב תונושארה
 םיבשחמו תוכרעמ ,תוצצפל תומכח היחנה
 60% .דועו םינוש םימוחתב תמא ןמז לש
 לא םכרד םיאצומ םויכ טיבלא לש התרצותמ
 תכרעמל םירכמנ 40%7ה תרתיו םלועה יקוש
 .לארשיב ןוחטבה

 ןורלא המיקה ,טיבלאו ןורלא ומקוה זאמ
 ,םינוש םימוחתב םיפסונ עדי יריתע םילעפמ
 -וחמתה םוחתבו ולש וכרדב לעפמ לכ רשאכ
 שיש תויגולונכט תורושבו םירצומ איבמ ות
 -ובק ןיידעו ,ימלוע הדימ הנקב םישודיח םהב
 .ךרדה תישארב קר המצע השיגרמ ןורלא תצ

 המ" ?"האלה המ"ו לילג היזוע תא יתלאש
 ?"ךינפ תודעומ ןאלו ךתוא ץירמ ןיידע
 ,יטלחה ,אובל הרחא אל היזוע לש ותבושת
 תצובק לש יגולונכטה הדיתעבו ומצעב חטוב
 ויתועד תא אטבמ אוה ,לארשיו ןורלא
 המכ עיבמ אוהש ינפל אל ךא ,ויתופקשהו
 ינמיס תויהל םידיתעש םיבושחה ויחקלמ
 לארשיב הישעתה :הישעתב םירחאל םג ךרד
 ילב םירקמה בורב חומצל ךישמתו החמצ
 רסוחו ןוה תולבגמ ,ךכל השורדה תיתשתה

 -רדנה תואצוהלו תועקשהל הנוכנ הכרעה
 חותיפל רבעמ ,קוויש ךרעמ תמקהל תוש
 וליאש ענכושמ היזוע ,תאז םע דחי .רצומה
 אל ,שרדנש המל םיעדומ ויה ןורלאו טיבלאב
 ויה ץראב לכה וליא .טיבלא המק התיה
 יוכיס היה אל ,המיאתמ תיתשתל םיניתממ
 .לארשיב הישעת לש התמקהל
 יתלבה רשקה אוה הנוילע תובישח לעב םרוג
 -לה .לארשיב תוחוקלל הישעתה לש יעצמא
 ףתשמ אוה ,תונשדחל חותפ לארשיב חוק
 הישעתב םיחתפמה םע רזוח ןוזיהב הלועפ
 הישעתה לע .םתבשחמ תא הרפמ אוהו
 ,יסחי יגולונכט ןורתי ילעב םירצומ חתפל
 הישעתב םג .החלצהל יוכיסה דבאי תרחא
 לש יטילופה הדמעמ תא ןובשחב תחקל שי
 םיפסכ סויג םויכ ענומה בצמ ,םלועב לארשי
 ךשמהו םיפסונ םישדח תונויער םושיי וילאמו
 -ותמה הישעתה לש תילכלכה תוחתפתהה
 תצובק םג ןבומכ הכותבו ,לארשיב תמכח
 .טיבלאו ןורלא
 חותיפה ךשמהל יתוא עינהל ךישממש המ"
 רמוא ,"תיגולונכטהו תיתיישעתה הריציהו
 הצור ינא .יתרבחה עינמה אוה" לילג היזוע
 וזה ץראב םירצוי ידכנו ידלי תא תוארל
 יוכיסה .יתריצי ילאוטקלטניא רגתא ךותמ
 לע רומשל לארשיב הרבחה לש ידיחיה
 םיריעצ ךושמל חילצנ הב הדימב יולת המצע
 המקההו הריציה ךילהתב קלח תחקל םידוהי
 .תשדחתמה לארשיב הרבחהו הלכלכה לש
 -גתא תועצמאב קר תאז תושעל ןתינ יתעדל
 תוכיא ורשפאיש םייגולונכטו םייקסע םיר
 המצעמ הצורמו האירב הרבח הנבתש םייח
 תריגסב םורתלו ךישמהל יתפיאש .הישעממו
 תויונמדזהו עדמו היגולונכט ןיב םילגעמ
 .םייחוויר םיילכלכ םילעפמל וכפהיש תויקסע
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 תונויער הברה םע םירשכומ םירוחב ונל שי
 -חל תלוכיה תא וניצימ אל ןיידע .םייגולונכט
 -ילצמ םיקסעו תוישעתל תונויערה תא ךופ
 איהש החלצה .ימואלניב הדימ הנקב םיח
 ,תילכלכה תואמצעה תגשהל ,אוציל חתפמה
 לכה .תוחומ תחירב לש העפותה תעינמלו
 לש תילכלכ החלצהל םגרותמ תויהל בייח
 היזוע רמואו ךישממו ."תילארשיה הרבחה
 תכרעמ לכל תיניפואה היעב שי לארשיב ונל"
 תינוטלש תכרעמ ונל שי ,יטרקומד רטשמ לש
 הרבוע ,ךורא חווטל אלו רצק ןמזל תבשוחה
 -ישחה תא םיקחמ םלוכ .םלוכ לע העיפשמה
 ,חווטה תרצק ,תיתלשממ .תינוטלשה הב
 הבישח יכלהמ םישוע ונחנא רבד לש ופוסבו
 ".םיעטומ
 תא הנשיש הפצמ התא יממו המל" יתלאשל
 רורבו יעמשמ דח ןפואב היזוע הנוע "?בצמה
 עיקשהל תבייח הלשממה" "!הלשממהמ"
 -ורשפאב ,תרושקתב ,תיתשתב רתוי הברה
 םירכינ םיבאשמ תאצקהב ,בושקיתה תוי
 הברה ונל ויהיש ידכ ,חותיפו רקחמ יכרצל
 -שתה תריציב ,תויגולונכט תויונמדזה רתוי
 שי .תיגטרטסאה הבישחהו תיקווישה תית
 ץראב םייקסע םימזיש םיאנתה תא רוציל
 -לצהבו תוריהמב ןאכ חומצל ולכוי ל"וחבו
 ."הח

 הדיעמה הדועתב יתנחבה ורדחל יסנכיהב
 ךכ לע לילג היזועל תסנכה ר"וי סרפ לע
 תוגיהנמל תפומו המגודכ שמשמ" אוהש
 -יאל יתבר המורת םרותו תיעדמ - תילכלכ
 לש ןחותיפב ,תילארשיה הרבחב םייחה תוכ
 תחיתפבו שונא יבאשמ לש םחופיט ,תוישעת
 ןויארה םותב ."םיילארשי תונורשכל םירעש
 .םירבדה תועמשמ תא יתנבה ומע
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 תויטמרדה תויוחתפתהה תא םינחובשכ
 תונידמ רפסמ לש םהיתולכלכב ושחרתהש
 םייגולונכט ,םיילכלכ החלצה ירופיסל וכפהש
 לע םהב אנקתהל אלש רשפא יא ,םייתרבחו
 קט-ייהה תורבח תא ןהילא ךושמל ועדיש ךכ
 -ישעיש רוציי ילעפמ ןמוחתב םיקהל ,םלועב
 -לכלכ תורטמ ושממיו דחמ תורבחה תא ור
 ,םילעופ םה ןהב תונידמה לש תויתרבחו תוי
 תונידמו רופגניס ,ןאוויט ,דנלריא .ךדיאמ
 ורשפיאו הלוז הדובע תורבחל ועיצה תורחא
 יזכרמ רשאכ ,תויולע םע דדומתהל םינרציל
 לש םאצומ תוצראב וראשנ חותיפהו רקחמה
 .תירבה תוצראב ללכ ךרדב ,םילעפמה

 ,עדמ ישנאב ,םיסדנהמב תעפושמה ,לארשי
 -וכי ,םילועמ רקחמ ינוכמבו תואטיסרבינואב
 יוצמ וניאש המ תא עפשב םלועל עיצהל הל
 רקחמה תלוכי תא ,םלועה תונידמ תיברמב
 יוצמה יתריציהו בשוחה חומה תא ,חותיפהו
 םלועב םילודג ויתורצואו עפשב לארשיב
 -ועו ונלהקמ ושרפש םילארשיה ןיבו ידוהיה
 .םירז תודשב םיש

 ,תיבויח העפותל םידע ונא תונורחאה םינשב
 תויגולונכט חותיפ םע לארשי תא תרשוקה
 -ונצ תולחתה ,םלועב תומדקתמהמ קטדייה
 ןיידע ךא ,החלצה ירופיסל רבכ וכפהש תוע
 םוחתב תוליבומ תורבח .ידמ םיטעמ
 תומייקמו ומיקה םיבשחמהו הקינורטקלאה
 תומישמ תוריבעמו לארשיב חותיפ יזכרמ
 תומכחותמ תויגולונכטב תומדקתמ חותיפ
 לקשמ ולאה חותיפה יזכרמב .לארשיל רתויב
 תיתשת תונכות חותיפל ןתינ דחוימב בר
 תורזה תורבחה ןיב .םייסיסב הנכות ירצומו
 פ"ומה יזכרמ תא לארשיב ומיקהש תוטלובה
 ,הלורוטומ תא םויכ אוצמל ןתינ םהלש
 ידר ,לטיגיד ,רוטקדנוקימס לנוישנ ,לטניא
 .תורחאו סמטסיס

 גיצהל יתרחב ל"נה חותיפה יזכרמ תרגסמב
 -וניה ,630% 5+פזטחוצ ([37ג61) 16 תרבח תא

 םינממס םתואמ הב שי ךא ,ןלוכ ןיבמ אק
 המישגמה ץראל לארשי תא ךופהל םילוביש
 המיאתמה השדח ךרדב ינויצה ןויערה תא
 .ונתפוקתל
 היתוינכות ,היקוסיע ,הימזי ,הרבחה לע
 (ילימ) מ"לא לש ויפמ יתדמל ,היתוחלצהו
 לש םיבשחמה זכרמ דקפמ היהש ימ ,ירפ יבא
 עדימ תוכרעמ ללכ להנמו - מ"רממ - ל.ה.צ
 ןגסו לארשיב הרבחה ל"כנמ שמשמ םויכו
 .תיאקירמאה הרבחה לש אישנה

 תוריתע תוישעתל קראפב תמקוממ הרבחה
 -סימ .תובוחרב עדמל ןמצייו ןוכמ דילש עדמ
 דרפ םינמנ םהילע םיעיקשמ תצובק םה היד
 תרבח .סוקניפ תא גרוברו ,עודיה רלדא
 יקסבוקלוט ןד השארבש הנטא תועקשהה
 יזיידמ רוכזה ,דלוגנייפ היראו רלדא דרפו
 ירוחאמ היחה חורהו םזיה אוהש ,תוכרעמ
 תוצראב המקוהש ,השדחה הרבחה ןויער לב
 זכרמ תא המיקהו 1986 רבוטקואב תירבה
 .1987 ראורבפב לארשיב הלש חותיפה
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 ןוילימ 20-ב ךרעומ הרבחה לש הרוזחמ
 .רלוד ןוילימ השולש לארשיב הרוזחמ ,רלוד
 זכרמ תא תווהל הדיתע לארשיב הרבחה
 .הרבחה לש ימלועה חותיפהו רקחמה

 -צומו הנכותה םוחתב םה חותיפהו רקחמה
 ינשב םייסיסב הנכות ירצומ םיללוכ םהו היר
 :םירצומ יוק
 -לוכה תמא ןמז תוכרעמל הנכות יביכר =

 םידבעמה לכל הלעפה תוכרעמ םיל
 םידבעמל הז ללכב ,(/81א) םיעודיה
 [חוש| 80960 ןוגכ רתויב םימדקתמה
 -דוקה לכ ןבומכו) ,\א1ז 29000 ,0
 הנכות יביכרו (80386/286/86 ומכ ,םימ
 -יפ תוביבסו 1/0 ,תרושקת ןוגכ םיפסונ
 וניהש ₪103 תא שיגדהל שי .חות
 .יתימא ןמז תוכרעמל 03 רצומ

 חותיפל רזע ילכ וניה ינשה םירצומה וק +
 (סחוקטוטז) 6 071006 תארקנה הנכות

 -וכמה ,(/\ושטש 46ה1-1וחוש [כטצופת 0%

 יכ םא) תמא-ןמז ימושייל רקיעב סינו
 ילככ א"נע תוכרעמ חותיפב םג בר וחוכ
 קלח 6 /\ 017008 הסכמ הז םוחתב .(6%6
 :הנכות תכרעמ לש םייחה רוזחממ דבכנ
 דודיק ,ןוכיתו ןונכת ,תושירדה תרדגהב
 חותיפ תויגולונכט בלשמ ילכה .דועיתו
 51:16 א1ג6ווחט-ב ןוטכת ןוגכ תומדקתמ
 היצטנמוקוד ,כתשס. 60 חוז0| אג.

 הכימתו 216747ו 2167  תיטרדנטס
 .40ג ןוגכ לעד-תופשב

 ,חתפתמו ךלוה אוה ץראב זכרמה םקוה זאמ
 רבכו רתויב ההובג המרב עוצקמ ישנא טלוק
 .ימלועה קושל םישדח םירצומ ררחש
 לש םהילוקיש ויה המ ירפ יבא תא יתלאש
 אקוד םהלש פ"ומה זכרמ תא חתפל םימזיה
 .לארשיב
 646% תלהנה תא ואיבה םילוקיש רפסמ"
 תצעומ ינפב ץילמהל תיאקירמאה 5צצושחוצ
 בישמ ,"ץראב זכרמה תא םיקהל םילהנמה
 :תוביסה תא הנומו ,ירפ
 לארשיב דואמ הבוט הנכות חותיפ תמר .ו

 ץראב חותיפה תנילפיצסידש הרכהו
 .רתויב תמדקתמ

 תלוכיו ץראב בוט יעוצקמ םדא חוכ םויק .2
 .ההובג המרב םיפסונ םידבוע סויג

 השק היעב) הדובעב יעוצקמ א"כ תוביצי .5
 .ב"הראב םיירקיעה חותיפה יזכרמב דאמ
 םיבזוע תוכרעמ יחתנמו הנכות יסדנהמ
 תא רצק הבוגת ןמזבו ההובג תורידתב
 .(רתוי תכשומ הדובע תבוטל םתדובע
 לע עדיו רבטצמ יגולונכט עדי תרימש
 .ןמז ךרואל ,םירצומה
 הלוז ץראב חותיפה לש תללוכה תולעה
 תואצוה ןובשחב םיחקולשכ םג) רתוי
 .(תועיסנו תרושקת

 תונרקמ ןומימו םיקנעמ תלבקל תורשפא .6
 :תונוש
 .ב"הרא-לארשי תימואל-וד ןרק - 8180
 .הישעתו רחסמ דרשמ ,ישאר ןעדמ

 .םיסמב תולקה .7
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 תויתשת ללוכ ,תומיאתמ |תויתשת 8
 .הפוריאו ב"הרא םע םיבשחמ תרושקתל

 -יאב לארשיב ההובג הלכשהל תודסומ .9
 .דאמ הבוט תוכ

 תרכשנ תאצוי לארשי תנידמש קפס ןיא
 -יפה יזכרמש ךכב ,ולא חותיפ יזכרמ תמקהמ
 חותיפה רשוכ תא םיקימעמו םיביחרמ חות
 יפסכמ אב ןומימה לכשכ ,לארשיב יגולונכטה
 לש תיתנשה העקשהה .תורזה תורבחה
 -ב תכרעומ ,ץראב 36:36 5ץיוטחו"כ הרבח

 תוליעפ .הז בלשב רבכ רלוד ןוילימ 3
 ,חותיפ תיתשת ץראב הנוב תורזה תורבחה
 .םלועב תומדקתמהמ ,םדא חוכב ,דויצב
 -בה תא דיתעב תווהל תולוכי הלא תויתשת
 .תיאמצע קט"ייה תיישעת חתופת וילע סיס
 חותיפ יזכרמל באשנ בוט יעוצקמ םדא חוכ
 ל"וחב חותיפ יזכרמל הביטנרטלאכ הלאכ
 תיילע דודיעלו הדירי תעינמל עייסמ ךכבו
 .ל"וחמ םיחמומ
 םאה ,םיצורמ םיעיקשמה םאה יתלאשל
 ןבומכ םנשי :ירפ בישמ ?םהיתויפיצ ומשגתה
 -שק ןיטקהל ונתבוחמו םייביטקייבוא םיישק
 .ירשפאה םומינימל הלא םיי
 יוסימ ,תיתלשממ היטרקורויב ןוגכ םימרוג
 ןתינ םהב םימרוגה ןיב םניה 'וכו תויתשת לע
 תללוכה תויאדכב םתעיגפ תא ןיטקהלו לפטל

 ולאל .ץראב חותיפה יזכרמ תמקה
 הטילש ונל ןיאש םיפסונ םימרוג םיפרטצ
 יסיפ קחרמ ,םייטילופ םימרוג ומכ ,םהיי

 -ייוסמ םירקמב חותיפה תא רקיימו הש
 הפוקתב דחוימב) םיאולימ תוריש

 בחרוה םיאולימה תוריש ףקיהשכ ,הנורחאה
 -יפה תויוליעפב שממ לש העיגפ עוגפל לחהו
 .(חות
 אל םימרוג שיו ןידע םקרימה ,רוכזל ךירצ
 החמשב םיאור םניאש תורבח ןתואב םיטעמ
 .לארשיב אקוד חותיפה יזכרמ תוחתפתה תא
 ומיקהש תורבח ןתוא לש םילהנמה תצעומב
 הלאשה םעפ ידמ הלוע ,ץראב תיתשתה תא
 תא ריכמש ימל .תיאדכ ץראב תוליעפה םאה
 -עומ ירבח תושיגרו ב"הראב םיניינעה ךלהמ
 תוטלחה לש עקר לע תועיבתל םילהנמה תוצ
 המכ דע רורב ,םירז םילוקישו תונוכנ אל
 חותיפה יזכרמ תונורתי תא תוארהל בושח
 .ץראב
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 ,ונתלוכיבש לכ תושעל הבוחה ונילע תלטומ"
 םאה תורבחב היציזופוא התואל קפסל אלש
 םויקב םחליהל תשומחתה תא תוימואלניבה
 .ירפ שיגדמ ,"ץראב חותיפה יזכרמ

 -כתמ אוהש דלוגנייפ הירא עידוה הנורחאל
 -יליסה קמעב תומזוי לש םינש 13 רחאל ,ןוו
 בושל ,םש הבר הליהתל הכזש רחאלו ןוק
 םימזי םע דחי ,ןאכ חתפלו לארשיל תולעלו
 תרהט לע עדי יריתע םילעפמ ,תונויער ילעבו
 .םיילארשי םיפתושו תונויערה ,עדיה
 תוכרעמ ידר-ב שיש יתרמא םירבדה תישארב
 ץראל לארשי תא ךופהל םילוכיה םינממס*
 השרדח ךרדב ינויצה ןויערה תא המישגמה
 הירא לש ובוש ,"ונתפוקתל ההמיאתמה
 .ךכל םינממסה דחא אוה ,לארשיל דלוגנייפ



 הנכות תוישעת .ל.ל.מ
 מ'עב םיבשחמו

 בושיחה יזכרמ - היצמרופניאה תיישעת
 םייקסעה
 םינותנה דוביע תוחתפתה תא ראתל ןתינ אל
 םתמורת אלל ,לארשיב םיבשחמב שומישהו
 רבעב ונוכש) םייקסעה בושיחה יזכרמ לש
 תינושחנה םתוליעפבש ,("תוריש תוכשל"
 -לאל בושחימה תרושב תא ואיבה תיצולחהו
 תא וללסו םייקסעו םיירוביצ םינוגרא ייפ
 םיבשחמ ינקתימ לש תובר תואמל ךרדה
 תיעוצקמה םתוליעפ .קשמב םויכ םילעופה
 המיקה ,ל"נה בושיחה יזכרמ לש תיקסעהו
 תישעת תא  ,השדח הישעת הרציו
 -מ הלעמל םויכ קיסעמה ףנע ,היצמרופניאה
 ותוליעפ ףקיהו םייעוצקמ םידבוע 0
 350 לע הלועה םוכסב תמכתסמ תילכלכה
 התוויה היצמרופניאה תיישעת .ח"ש ןוילימ
 תא ,הב בולש ףנע תמקהל סיסבה תא םג
 תתל הדיתעש הישעת ,הנכותה תיישעת
 בושחימה םודיקל ןה תינויחו הבושח המורת
 תונכות לש רבוג אוציל ןהו לארשיב לוהינהו
 עויסו הנווכהבש הישעת .םלועה יקושל
 הלכלכה תודוסימ דחא תויהל הדיתע םינוכנ
 .לארשי תנידמ לש תידיתעה

 הגיצנ תויהל הלוכיה הרבח ,תגציימ הרבחכ
 תרבח תא גיצהל יתרחב ,ףנעה לש תקהבומ
 .מ"עב םיבשחמו הנכות תוישעת ,.ל.ל.מ
 ןיבמ הקיתוה התויה םוש לע הרבחב יתרחב
 -יעבו ןהבש הלודגה ,םינותנ דוביעל תורבחה
 וכיז ,הילכנמו הרבחהש הדבועה בקע רק
 הנכותהו םינותנה דוביע ףנע תא הנושארל
 .1988 תנשל "ןלפק סרפ"ב לארשיב
 תיצחמ תא 1988 תנשב תגגוח .ל.ל.מ תרבח
 לש הירוטסיהה .לארשיב התוליעפל לבויה
 איה | לארשיב היצמרופניאה | תיישעת
 ךרדה ינויצמ םיבר ,.ל.ל.מ לש הירוטסיהה
 םינותנה דוביע תיישעת לש תוחתפתהב
 -לע ועבקנ ,םיבשחמהו הנכותה ,יטמוטואה
 .לארשיב .ל.ל.מ לש היישעהו תויוליעפה ידי
 תרבעהל ףונמו רשג תשמשמ .ל.ל.מ
 -שיל ברעמה תוצראמ עדימה תויגולונכט
 התנבנ וילע דסמה תא הרצי איהו ,לאר
 יזכרממ םיברו ללכב היצמרופניאה תיישעת
 .טרפב םיירוביצהו םייקסעה בושיחה

 תא ונייצי לארשי תנידמ לש 40-ה תוגיגח
 םייטמרדהו םיבושחה םיעוריאה דחא
 םעה תביש .ידוהיה םעה לש הירוטסיהב
 הלכלכו הרבח תיינבב ךרוצהו ותדלומל
 -זויה אלמלא תירשפא התיה אל ,תוינרדומ
 םיגיהנמ לש תוצירחהו עוציבה ,ןוזחה ,המ
 םיגיהנמו םיילכלכ םימזיו םיגיהנמ ,םייטילופ
 תא ואיבה םתיישעבו םנוזחבש ,םייעוצקמ
 .םויכ איהש המל לארשי תנידמ
 -תפתההו ,ימנידו ריעצ אוה םיבשחמה ףנע
 -משמ תרה איה הז םוחתב תיגולונכטה תוח
 תוברת תא .תישונאה הרבחל תוע
 וללוח ,םויכ םייח ונא הב ,היצמרופניאה
 הילהנמ ,.ל.ל.מ-ל .םיינורטקלאה םיבשחמה
 .לארשיב וז הכפהמב בושח דיקפת הידסיימו
 יפלא תואמ הרבחה העציב םינשה ךלהמב

 ,םינוש םיפקיהב בושחימ לש םיטקייורפ
 רופיש ,לוהינה רופישו תולעייתהל ואיבהש
 תואצוהב ןוכסח ,תוטלחה תלבק ךילהתב
 ,םינוגרא תואמב הרקב תוטיש תגהנהו רוצי
 תויקסע תורבח ,תשורחו הישעת ילעפמ
 .לארשיב תוירוביצו
 -ראתהב עירכמו ליעפ קלח םג הלטנ הרבחה
 ולש תויגוצייה תורגסמה תמקהו ףנעה תונג
 ןוגרא ,א"נע יקפס ןוגרא ,םישמתשמ ינוגרא)
 םיילכלכ םילעפמ המיקה ,('וכו הנכות יקפס
 תונעיה ךות ,העשה יכרצ יפילע םינוש
 תודסומה תכרעהל וכזש ,םיימואל םירגתאל
 .הנידמב םיילכלכהו םיימואלה
 יעוצקמה סקלפמוקה םויכ איה .ל.ל.מ תרבח
 לש הקפסאו רוצייל לארשיב לודגה יקסעה
 .םיבשחמו הנכות ,םינותנ דוביע יתוריש

 רבעמ לא טבמ - תוינשדח תויגולונכט
 קפואל
 יולת לארשי תנידמ לש הדיתעש הנומאה
 ןה ,תיגולונכטה תודדומתהה רשוכב ורקיעב
 ימניד םלוע ךותב ,ללכה לש ןהו טרפה לש
 -וליעפל סיסבה תא התוויהש איה - םדקתמו
 תא םדקל תעה לכ התפיאשו .ל.ל.מ לש הת
 תלגע ינפל תובשחוממה עדימה תוכרעמ
 .ימואלה קשמה
 -שממ ידרשמב ,הישעתו תשורח ילעפמב ךכ
 בשחה ,הסנכה סמ - רוביצ תודסומבו הל
 רז עבטמ יפגא ,תיללכה םילוח תפוק ,יללכה
 תוישעת ,תואנולמ ,ךרע תוריינ ,םיקנבב
 למשחה .הימיכה ,תכתמה ,הקינורטקלאה
 .דועו
 ילעב לש םהיקסעו םהיקוסיעל סחיב םג ךכ
 ידרשמ םויכ םיפיקמה .םיישפוח תועוצקמ
 יצעוי ,ןובשח יאור ,סכמ ילימע ,ןיד יכרוע
 .תונובשח ילהנמו סמ

 -גולונכט םוחתב "הנורחאה הלימה" תרדחה
 ןוכסחל דחא דצמ האיבה םיבשחמה תיי
 ,קשמב םימלש םירוטקס לש לועילו לודג
 סכנה םודיקו חותיפל המרת איה ,ינש דצמו
 ילארשיה חומה - הנידמל שיש רתויב רקיה
 .תירוקמ בשוחו רצויה

 םישדח תונויער תרדחהב תויצולח
 תנייפאמה תוימנידה לש תבלושמה היארה
 -תפתההו ,דחא דצמ תינרדומה הלכלכה תא
 דצמ םיבשחמה תייגולונכט לש תצאומה תוח
 המידק .ל.ל.מ ישנא תא וצירהש םה ,ינש
 -וחתב םיינשדחו םיירוקמ תונויער תרדחהב
 ,תוימוקמה תרושקתה תותשר ,תרושקתה ימ
 ,להנימב םיבשחמ-ורקימה ,הניבה רוזיב
 תרושקת תותשר לוהינב םיבשחמ ורקימה
 אלו ןימא ישיא בשחמ חותיפב ןכו ,תוימוקמ
 םיבשחמב שומישה תבחרהל איבהש ,רקי
 "גנירפס" תרבח םע ףותישב ,לארשיב םיישיא
 ןווגימ חותיפ דצב ,תאז לכ .ןאוויטב הזכרמש
 תמשנ ןה-ןהש ,תונכות לש םכחותמו בחר
 .רמוחה

 תיישעתב .ל.ל.מ לש התוינושארו התויצולח
 -דחה ידי-לע יוטיב ידיל האב ,היצמרופניאה
 -לוכ הלא םיאשונ .תומדקתמ תויגולונכט תר
 :םיאבה םימוחתה תא םיל
 לע םינותנ דוביעל בושיח יזכרמ תמקה ו

 לכוי לארשיב להנימהש ךכ ,ירחסמ סיסב
 דוע ,.םימדקתמה לוהינה ילכב עייתסהל
 םיבאשמהו תלוכיה ,עדיה םויק ינפל
 היגולונכטה םע דדומתהל םייפסכה
 .יאמצע ןפואב

 תרבחמה .תיטרפ תרושקת תשר תמקה 2
 הירעב ל.ל.מ לש בושיחה יזכרמ תא
 -שורי ,ביבא-לת) לארשי לש תויזכרמה

 123  ט"משת ןושח 1988 רבוטקוא "בשוח השעמ"



 תשר ,םמצע ןיבל םניב (הפיח ,םיל
 רתא לכמ םינותנ תכלוה תרשפאמה
 לש וקה תוליעפ ירתאל דומצבו ץראב
 .םהלש הטמה תודיחי לא םישמתשמה

 תוטיש חותיפל יגולונכט סיסב תדמעה 3
 -ישב (1631-זוחו6  סח-!וח6) תונווקמ דוביע

 תייגולונכט תועצמאב ,תוחוקלה תור
 תוטיש ,קוחרמ םיפוסמהו תרושקתה
 סיסבה תא |ודימעהש | םיעצמאו
 תיושכעה | בושקתה | תייגולונכטל
 .תידיתעהו

 ,דוביע תוטיש לש סוסיבו הרדחה 4
 רוב" לש היגולונכט לע תוססובמה
 ."הניב

 -שחמה תייגולונכט תרדחהב תוינושאר 5
 קר אל םשומישו ,לארשיל םיישיאה םיב
 - רקיעבו - אלא ,םיישיא םיבשחמכ
 -חימה ןורתפו ךרעממ ילרגטניא קלחכ
 תרדחה ,וז ךרדב .ןוגראב ללוכה בוש
 לש םישדח םידברל א"נעו בושחימה דלכ
 תדרוה ,דחמ םיישפוח תועוצקמ ילעב
 -יחיב םירנויצקנופ דע בושחימה יעצמא
 -ודג םינוגראב וק תודיחי לש הצק תוד
 .ךדיאמ םיל

 .יבוניחה רזגימב ישיאה בשחמה תכפהמ .6
 -והיזל ,לארשיב דוק-רבה תטיש תכפהמ 7

 ,הדיחא הטישב םייגולטק םיטירפ לש םדי
 תוימואלניבה | תוטישב | תבלתשמה
 .ימלועה רחסב תולבוקמה

 תרושקתה תותשר תייגולונכט תרדחה 8
 .םיבשחמ ורקימ-רפוסהו תוימוקמה

 אפא[א/טא[א הלעפה תכרעמ תרדחה 9
 תספותו תכלוה וז תכרעמ .לארשיב
 -שחמה תיישעתב עירכמו בושח םוקמ
 .םלועב םיב

 ישילשה רודה יבשחמ תכפהמ תרדחה .וס
 לע םיססובמה ,םיישיא םיבשחמ לש
 תכפהמל תבשחנה ,80386 לטניא ידבעמ
 תעב תיטמרדהו הבושחה םיבשחמה
 .הנורחאה

 לע ,םישדח םיטרדנטס הנושארל תעבוק .ו1
 דועיתל ,תוימואלניב הדימ-תומא ייפ
 .הנכות תוליבח

 וכרצו העשה וצ ופל םיילכלכ םילעפמ תמקה
 קשמה
 עיקשמ םע דחי ,יתיישעת לעפמ תמקה +

 -יצר תוריינ לש הספדהו רוצייל ,ילרטסוא
 .םיבשחמל םיפ

 ינורטקלא םינותנ םושירל זכרמ תמקה +
 .םישנ וקיסעהש ,וכעב םג כ"חאו דרעב

 וירחאו ,הרפוע בושייב הנכות תיב תמקה +
 .ןורמושו הדוהיב םירחא הנכות יתב

 הכ איה םיבשחמה תייגולונכט תוחתפתה
 דועש תופצל שיש ,העיתפמ הכו תיטמרד
 םיבר םירגתא היצמרופניאה תיישעתל ונובנ
 ,הנכות ילכ ,הליבח תונכות חותיפ .דיתעב
 ,ינורטקלא ראודו עדי ירגאמ ,עדימ ירגאמ
 ףנעל םיפצמה םירגתא םתואמ תצקמ קר םה
 דחי הז ףנע ,וזמ הרתי .ולוכ םלועבו לארשיב
 תצורמב תווהל םידיתע הנכותה יתב םע
 -בלב לש םיידיתעה םיפנעה דחא תא םינשה
 םיבושחה אוציה יפנעמ דחאו לארשי תל
 :.הלש

 ט"משת ןושח 1988 רבוטקוא "בשוח השעמ" 4

 מ"עב תוכרעמ ףונמ

 תוכרעמ תיב הניה ,מ"עב תוכרעמ ףונמ
 תונורתפ קווישו חותיפב החמתמה ,ימואלניב
 תואקנבה םלועל בושקיתו םינותנ תרושקת
 .םיימואלניב םינוגראלו
 הנכות תיב התויה לע וז הרבח גיצהל יתרחב
 ךשמב הסנמה ,הלימה ןבומ אולמב ילארשי
 ירצומ חתפל ,תואיל אללו הדמתהב םינש
 דיתעה ירצומ םוחתב םימכחותמ הנכות
 םלועל ץורפלו (בושקיתו םינותנ תרושקת)
 -מל ,הרבחה לש היגשיהו התדמתה .לודגה
 חבשל םייואר ,תילארשיה התוהז תור
 -ובנ הרומכ שמשל םייושע היכלהמו הנויסנו
 הנכות יתב לש החלצהה לא ךרדב םיכ
 .םירחא םיילארשי
 העברא ידי לע 1978 תנשב המקוהש הרבחה
 המצעל הביצה םינותנה דוביע םוחתמ םימזי
 לארשי תנידמב םירצומ חתפל רגתאה תא
 םינשה ךלהמב .םלועה יבחרב םקוושלו
 הנבמב םייתוהמ םייוניש הרבחה הרבע
 לש האלמ תולעבב םויכ תאצמנו תולעבה
 .מ"עב ירובת תבולשת

 יבשחמ תחפשמ לע םיססובמ ףונמ תונורתפ
 תומלשב םיחתופמו מבי תרצותמ 1
 .ץראב הרבחה זכרמב
 רקיעב ,םידבוע 80-כ הרבחה הקיסעמ םויכ
 םיללוכה םינכוס תשר הליעפמו ץראב הטמב
 תרושקתה םוחתב םיליבומ הנכות יתב
 ,תפרצ ,ןפי ,ץייוש ,הדנק ,ב"הראב תואקנבהו
 -גנוהו היגלב ,הילגנא ,דנליז-וינ ,הילרטסוא
 .גנוק
 -ורחאה םינשב האוצי תא השליש הרבחה
 תמכתסמ 1987 תנשב הגישהש הרומתה .תונ
 .רלוד ןוילימ 2ד-מ הלעמלב
 הרדח ףונמ .השק הרטמה יקוש לא הרידחה
 ןיאמ ןרמשו ןדפק בשחנה ,ירציוושה קושל
 -ב לש חתנ ףונמ הקיזחמ וב קוש ,והומכ
 -פיצהו תלעופ הרבחה ינפיה קושב םג .%
 .תובר הז קושמ הלש תוי
 -יב הרבחה לש המישרמה החלצהל רבעמ
 לארשי תנידממ הנכות ירצומ לש רישי אוצ
 ,רתויב םיינרמשו םייתורחת הרטמ יקושל
 -ועפ יפותיש רפסמ הרבחה תמייקמ ,רומאכ
 םימרוג םע םירצומ קווישו חותיפב הל
 לש הרטמה יקושב םיליבומהמ ,םיימואלניב
 .הרבחה
 קושב בר ןיטינומ המצעל התנק ףונמ
 תורבחה תחאל הכפהו םלועב תרושקתה
 םקַז-ה | תוכרעמ |םוחתב | תוליבומה
 תוססבתה ךות .(ם!6סוזסחוס 5 ךזבח5(טז)

 ,םלועה יבחרב הינכוסו תבה תורבח תשר לע
 שמחב תוחוקל 1007מ הלעמל הרבחה השכר
 קנע תורבחו םיעודי םיקנב םיללוכה ,תושבי
 ,הישעתה ימוחתב תולעופה תוימואלניב
 .הפועתהו תונפסה ,רחסמה
 -עת סדנהמ אוה ,הרבחה ל"כנמ ,יבאז יבא
 דוביעו םיעוציב רקחב החמתה ,לוהינו היש
 חותינל הדיחיה להנמכ שמיש רבעב ,םינותנ
 םג םויכ ןהכמ אוהו ריואה ליח לש תוכרעמ
 דילש לארשיב הנכותה יתב דוגיא ר"ויכ
 .םיניישעתה תודחאתה

 תיקוויש היגטרטסא
 תא המצעל ףונמ התוותיה התמקה זאמ
 לש השומימ ."הנכות אוציל ףונמ" המסיסה
 דוסי תונורקע רפסמ לש שוביג בייח וז הרטמ
 -ויק תונש ךלהמב אלמ שומימ ידיל ועיגהש
 :הרבחה לש המ

 תוחמתה .א
 -וחתב ףונמ החמתמ אוציל הינפש הרבחכ
 הניאו םייפיצפס םייגולונכטו םייקוויש םימ
 .בשחמ גוס לכלו םוחת לכב םיתוריש העיצמ
 עיצהל התלוכיב הרבחה לש ירקיעה הנורתי
 -יאתמה ,הירחתמל דוגינב ,םיידוחי תונורתפ
 .םייפיצפס הרטמ יקושל םימ

 היגולונכט
 תוחמתהל הרבחה הטילחה התמקה םע
 תרדסמ מבי יבשחמ תחפשמ תיגולונכטב
 םהב םיירקיעהש םימעט המכמ תאזו 1
 :ויה

 לש השדח הרדיס התיה 567/6/1-ה תרדס -

 :לויישה תיגטרטסאש מבי תיבמ םיבשחמ
 -יכמ לע רקיעב הססבתה הלש תי"מביזה
 תוססבתה ךות ,הנכות יתב תועצמאב הר
 הנכות יתב ידי לע וחתופיש םימושייה לע
 תרבח תרדגומ התמקה םוימ ,ןכאו .ולא
 צואה - /ג|ט6 //00660 [60878א6ז6ז-כ ףונמ

 הלועפ ףותישמ תינהנו מבי תרבח לש
 -ועה יבחרב םינושה מבי יפינס םע הרופ
 תוחוקל םע םירשק תריציב ןה ,םל
 -תושמ םירנימס ןוגראב ןהו םיילאיצנטופ
 .םיפ

 תנקתומ תויהל הדעונ 56/6/1-ה תרדס -
 -ותמ אקווד ואל ,תונתשמ דויצ תוביבסב
 (תע התואב יתוהמ שודיח) מבי תרצ
 ןה :דויצ יגוס לש בחר ןווגימל רשקתהלו
 דויצל ןהו מבי תרצותמ וניאש דויצל
 תותשר ןוגכ) םיבשחמ דויצ ונניאש
 יקושל ומיאתהש תונוכת - (תרושקת
 .ףונמ לש הרטמה

 ירושיכב הנייטצה םיבשחמה תרדס -

 ההובג תונימא תמרבו הלש תרושקתה
 םירצומל ומיאתהש תונוכת ,דחוימב
 .םהב תקסוע ףונמש

 םימושויי
 תוחמתהל הרבחה הטילחה התמקה םע רבכ
 -הלו םייפיצפס םימוחתבו םירדגומ םימושייב
 לכב ןהו רצומב ןה ,תויחמומ היתוחוקלל עיצ
 תונש תליחתמ לחה .ןוגראב ומושייל רושקה
 -רעמ לש םימושייב הרבחה הדקמתה 80-ה
 .תועדוה גותימ תוכ
 המשר תועדוהה גותימ םוחתב הקוסיעב
 םילטובמ אל םיגשיה הרבחה המצעל
 םיימואלניב םינוגראב ונקתוה היתוכרעמו
 תרבח ,תיגנוקדגנוהה םינופלטה תרבח :ןוגכ
 ,קאדוק תרבח ,500 סיטידומוקב רחסמה
 .המודכו 54.4 הפועתה תרבח
 "דוהה גותימ םוחתב הרבחה לש התוחמתה
 5וסז6 8 [סזאבז6 תיגולונכטבו תיללכה תוע
 תארקל ,הרבחה תא וליבוה ("רגשו ןסחא")
 -יווס תשרל תילארשיה תואקנבה תופרטצה
 םוחתב 5.5.7ה םושיב דקמתהל הטלחהל ,טפ



 םיינורטקלאה םימולשתה תרבעה תוכרעמ
 .תויאקנבה (|60זז:סחוס "טח65 | זההפ[0ז)

 -יעה םוחתל הז םוחת ךפה 1982 תנש ףוסמ
 תא הרצק איה ובו הרבחה לש ירקיעה קוס
 90-מ הלעמל) רתויב תומישרמה תוחלצהה
 .(םלועה יבחרב תויאקנב תונקתה
 תרושקתה ימוחתב הרבחה לש התוחמתה
 היתוחוקל ברקב הרכהל התכז תיאקנבה
 םילודגהמ םיקנב םהיניב ,םלועה יבחרב
 (2הה56 /[החהזהח , א1:6- :םלועב םימסרופמהו
 ,[גחב התא, \%/65(ק8ה6 בהאוה8 (>סזקסזהווסה

 .דועו מ"עב לארשיל ימואל קנב

 םירצומ תריכמ .ב
 לאיצנטופה תא שומימ ידיל איבהל תנמ לע
 רקמתהל הרבחה הטילחה ,לארשי תנידמב
 -קייורפ עוציבו חותיפב אלו םירצומ תריכמב
 .הנכות יט
 ,הרבחה לש אוציה תוליעפ תליחת זאמ -

 -לכה תועדוהה גותימ תכרעמ קוויש םע
 אוא(5/1 - אוגחס[ 1655886 5ואוז6חוח8 תיל

 -צומה תחפשמ רשאבכ ,םויה דעו ,5ץפו6חו
 -רעמ לש ינשה רודה איה הליבומה םיר
 א185/2 - תויאקנבה תרושקתה תוכ
 אובהס[ 83ח%והַק (כסתוחוטחו6הזוסח5 55675

 םירצומ קווישו חותיפב הרבחה הזכרתה
 לש יברימ לוצינ ידיל עיגהל ןתינ םהב
 הלש םדאה חכ לש ,השכרש תוחמתהה
 -יפב העקשהה לש ריהמ רזחה חיטבהלו
 .תרזוחה ותריכמו רצומ חות

 קווישה תשר .ג
 ףונמ תרבח העיקשה אוציל הינפש הרבחכ
 -צומ תזיראב םירכינ םימוכס מ"עב תוכרעמ
 תשר חותיפבו םיימואלניב םיטרדנטסב היר
 .םלועב הירצומ קווישל תימואלניב
 ,םילודג תוכרעמ יתב לע םויכ ססובמ קווישה
 םוחתב םיחמתמה ,ולש הירוטירטב דחא לכ
 הרבחה החילצה ךכב .תרושקתהו תואקנבה
 תולעב תוימוקמ תורבח םע הלועפ ףתשל
 .הרטמה יקושב עדיו ןיטינומ
 תוחפ אל הרטמ הגשוה וז הלועפ תטישב
 -טמה יקוש לש םיכרצה דומיל איהו הבושח
 לארשיב הסיסבש הרבחכ .םינושה הר
 ןחבאל ךרוצה םע דדומתהל ףונמ הצלאנ
 םיקחורמ אוצי יקושב קוש יכרצ קייודמב
 לע םימיאתמה תונורתפה תא םרובע חתפלו
 .הלש יגולונכטה עדיה סיסב

 ורובע ירציוושה קושה תמגוד ןויצל היואר
 םילשמ ,יאקנב תרושקת רצומ ףונמ החתיפ
 הלועפ ףותישב ,הלש ירקיעה םירצומה וקל
 -ב ידיל עיגהל החילצהו ימוקמה ןכוסה םע
 תוחוקל 40-מ הלעמל םע קושהמ %
 רצומ תחתפמ ףונמ .םירצייוש םייאקנב
 -ישב יאקירמאה קושה רובע המוד תרושקת
 -ראב התוא גציימה תוכרעמה תיב םע ףות
 תימואל-ודה ןרקה לש יקלח ןומימבו ב"ה
 .דריב

 ,םינכוממ םידוביע יתוריש

 .מ.ע.ש

 יוטיב תתל תנמ לעו בצמ תנומת םילשהל ידכ
 םינווגמהו םינושה תויוליעפה ימוחתל תואנ
 ןוכנל יתאצמ ,הנכותהו םיבשחמה םוחתב
 ךותב םינותנ דוביעב קסועה ןוגרא רתאל
 םיגשיהל עיגה רשא ,יתלשממה רזגמה
 -טמה עוציב תא ראתל ןתינ אל םהידעלבש
 -יצה יתרשמ לע תולטומה תויתכלממה תול
 /םיינוטלשה םיכרצה לע תונעלו דחמ רוב
 .ךדיאמ םייתלשממ
 דבוע רייטצמ םהב םיכרעו םיגשומב ונלגרוה
 דרשמב תרשמה הז דחוימבו ,רוביצה
 ותקוסעתל הרירב ןיאהש םדאכ ,יתלשממ
 .הלשממב ותקוסעת תריחבל ןוירטירקה אוה
 -סעומה ,הלא םידבועש בושחל םיטונ םיבר
 קשמה םע םיוותשמ םניאש רכש יאנתב םיק
 תוינוניבל םינתונו היצביטומ ירסח םה ,ולוכ
 השקש ךכמ אצוי לעופ .םהילע טלתשהל
 -וקמב אל יאדובו ןפוד יאצוי םיגשיה ראתל
 ,תוכיא ,תוירחא ,תוריסמ םהב םיקוסיעו תומ
 םינוירטירק םה תויתריציו המזוי ,תונעוצקמ
 .החלצהו הקוסעתל
 הבוחהו לטנהמ רוטפ לארשי יחרזאמ ימ
 ?סמ םלשל תיחרזאה הבוחה םע דדומתהל
 םניא ,"םישרומ"ו "םיריעז" ,םיקסועהמ ימ
 סמה תונוטלש די תא םהישעמ לכב םישגופ
 -כלכ תוליעפב קשמב םילעופהמ ימ ?םהילע
 -וצי וא םינאובי ,תורבח וא םידיחי לש תיל
 םיבוגה סמה תונוטלש תא שגופ וניא ,םינא
 ידמ לעפתמ אל ונתאמ ימ ?םהינימל םיסכמ
 םיעדוי תנחובה ןיעהו לודגה חאה דציכ םעפ
 הבישח רחאל ,תמאב ימו לכה םיאורו
 ,וביל רתסב רהרהמ וניא ,םיתיעל תמוערתו
 עדויה הזכש סמ להנמ ונל שיש בוט המכ
 תגשהל ברקתמו עדויו תמא ןובשח תושעל
 הדימב לטומה קדוצו תמא סמ לש דעיה
 ?קשמב םיקסועהו םיסנרפמה לכ לע הווש
 ירוחאמ ,הזה יעצבמה ןוגראה לכ ירוחאמ
 לע סמ תייבג חיטבהל םיכירצה סמה יפגא לכ
 -ואלה ביצקתה תרגסמב ימואלה ןונכתה יפ
 רשפאש יעוצקמ םיבשחמ ןוגרא דמוע ,ימ
 ,מ"עש אוה ירה ,הדימ הנק לכב וב תואגתהל
 בשחמה תדיחי ,םינכוממ םידוביע תוריש
 סמה יפגאל בושחימה יתוריש תא תקפסמה
 .רצואה דרשמב
 חרזמב רופגניסב וא ויקוטב םעפ רקיבש ימ
 ןויקנמ םשרתהל אלש לוכי אל ,קוחרה
 הזכ ןויקנ ,םיירוביצה םימוחתהו תובוחרה
 תא ןיבהל הסנמש ימ .ישונא אל ידכ דע
 לכ תא ןכמ רחאל ןיבהל ול לק ,הזה ןויקנה
 ןדיעצהו תונידמ הנבש המ לכ תא ,רתיה
 -תמ לכה .םוחת לכב םיליגר יתלב םיגשיהל
 םה הלא .ןויקנה לע הרימשהו ךוניחהמ ליח
 ,תוברתה ,ךוניחה לש םיטלובה םהינממסמ
 םיבושח םיכרעו םיאשונ דועו םייחה תוכיא
 שידקהל םינכומ ונחנא דימת אלש ,ונלוכל
 .ונישעמו וניתובשחמ תא םהל
 לש םידרשמהו םיבשחמה ןקתימל ךתסינכב
 הנוש ,השדח הטנלפב אצמנ התא ,מ"עש
 -שממ ידרשמב תוארל תלגרוהש םיגשומהמ

 לש תונילפיצסיד ,ןויקנ ,ררס אצמת םש .הל
 -רזהו היצביטומ ,תונרצי ,תונעוצקמ ,הדובע
 םניאש םיכרע .הדובעה םוקמ םע תוה
 .וניתומוקמב םייתרגש
 ,מ"עש להנמ ,איבל רב ירבג םע החיש
 לע ותוואגו וישעמב ותנומא ,ותובהלתה
 ךל םיריהבמ ,ולש תכרעמה יעוציבו וידבוע
 ,תיתרגש יתלב הדיחיב ןאכ רבודמש בטיה
 הל שי ,תילוהינו תיעוצקמ תוגיהנמ הל שיש
 .םגישהל תדקוש איהו תורטמו םידעי
 רקיעב הדיחיה הקסע םינש רפסמ ינפל דע
 ומכ ,סמה יאשונ לש תויביטרפואה תוכרעמב
 ,םיקסועלו םימושינל תועדוה | ,ח"הנה
 .םינוש םיכתחו/הקיטסיטטסבו
 בושחימ יתוריש םילבקמה ,םינושה םיסמה
 ,תורבח ,םיאמצע ,הסנכה סמ םה ,הדיחיב
 חבש ,שוכר סמ ,מ"עמ ,םיריכש ,םידיבעמ
 ."וכו מ"במ ,הינק סמ ,השיכרו
 קוחר אלה רבעב הקסעו הדקפית מ"עש
 -ויחא לש קוסיעה ימוחתל םימודה םימוחתב
 -רהב הנוש התיה אלו ,םלועה תונידמב הית
 ,הלשממב תורחא בושחימ תודיחימ הב
 .יקסע ילהנימה םוחתב תוקסועה
 ןה ,הצואת הדיחיה הרבצ תונורחאה םינשב
 -גימב ןהו יעוצקמה עדיה לש ההובגה המרב
 הרושב םידמועה ,תוכרעמהו םיאשונה ןוו
 -ועבו ץראב בושחימה ימוחת לש הנושארה
 .םל
 הלשממה לש רצויה תיב תויהל הכפה מ"עש
 -תהל הצורה דבוע .םינמוימ עוצקמ ישנאל
 ,הלשממב רבצש רישע יעוצקמ ןויסנב ראפ
 םינש 4-5 לש ןויסנ לעבכ ומצע גיציש קיפסמ
 .מ"עשב
 םידבוע תריחבו הלבק יאנת םימייק הדיחיב
 ךותמ םישנא 2-4 םילבקתמ ,םיינרפק דאמ
 -רוק לש םדקומ עקר ילעב ,םידמעומ האמכ
 .םיבשחמב םינוש םיס
 -וקמכ) הדיחיב תמייקה הכומנה רכשה תמר
 ,השק היעב הווהמ (הלשממ ידרשמב לב
 יביטלופינמ רשוכ ילוהינה גרדהמ תשרודה
 -מהל תנמ לע ,ההובג תונמוימו רתויב הובג
 -על ךישמהל עוצקמה ישנא תא קתרלו ךיש
 .הדיחיב דוב
 ,םידבועל תונתינה ,תויפולחה תורומתה
 עדיב ,הדובעב ןינעב רתיה ןיב תואטבתמ
 תמרב ,םיאשונה ןווגימב ,הובגה יעוצקמה
 .םיסרוקבו הרשכהה
 תולטמ ךמסמ ךותמ רחא טפשמב ןנובתנ םא
 ,מ"עשב רקבמ לכל גצומה הדיחיה ידעיו
 :אבה חוסינה תא אצמנ
 סמה יפגאל םינווגמ בשחמ יתוריש ןתמ"
 ."קוחה יפ לע עיגמה סמה תייבג ךרוצל
 ולא םה "םינווגמ בשחמ יתוריש" םילימה
 ןיב יתועמשמה לדבהה תא םיאטבמ רשא
 דצה תא קר הסכמה ,הרצה היארה
 היארה ןיבל ,בשחמ יתוריש לש יביטרפואה
 םינתינה בשחמ יתוריש ןווגימ לש הבחרה
 הסכמ ,הבחרה היארה .בשחמה תדיחי י"ע
 :ומכ ,ןוגראה לש בחרמה ימוחת לכ תא
 המרב תוטלחה תלבקב עויסכ םילכ ןתמ
 הרקבו חוקיפ ,לוהינב עויס ,תיגטרטסאה
 ידעלב טעמכ ילכל בשחמה ףוסמ תכיפהו
 תוכרעמ ימוחת לכב ,םיגרדה לכל הדובעב
 .ללבה ןמ אצוי אלל טעמכ ,סמה
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 םיחותיפה תיגטרטסא תא םיחנמה תונורקעה
 האוושהב מ"עש תא םידחיימה ,םיינשדחה
 ,םלועב םיסימה רזגימב תורחא תודיחיל
 םע ףטושו דימתמ רשק םויק םיבייחמ
 ימוחתב םלועב תיגולונכטה תוחתפתהה
 תוקינכטהו תויצקילפאה ,הנכותה ,הרמוחה
 .הנכות תסדנהו תוכרעמ חותינ לש תושדחה

 -יחיב רויסה ךלהמב ינפב וגצוהש תואמגודה
 לעופ ןכא גצומש אשונ לכש השגדה ךות ,הד
 .םימישרמ טלחהב ,הדשב דבועו
 -תהל יתשקיב ןקתמב יתכרעש רויסה ךלהמב
 תצקממ תויח תומגדה תועצמאב םשר
 עייתסהל לוכי םהב םיתורישהו םידוביעה
 וא תפטושה ותוליעפב הסנכהה סמ דבוע
 ,ןלהל טרפא תואמגודהמ תצקמ .תיעצבמה
 םיגשיהה תא שיחמהל ןהב שיש תואמגוד
 וחתופש םיילוהינה םילכהו םייעוצקמה
 -חימה יעצמאו עדימה תוכרעמ תועצמאב
 :בוש

 /םושינ תוליעפ לש בחר ליפורפ תגצה *
 קסוע
 ךסמב גצוה ,ןפוצו תוהז רפסמ ןתמ רחאל
 עדימ גיצמה (יביטקיפ) םושינ לש ליפורפ
 תונוש סמ תוכרעמ 8-מ ,ןכדועמ ,יביטרגטניא
 .ויתודוא יניעידומ עדרימ ףוריצב
 ,בכר ,ל"וחל תועיסנ ,ויתוינק ,ושוכר :גצוה
 -רפ דועו סמ ,רוזחמ ,ולעפמב םידבוע רפסמ
 .םירחא םיבר םיט
 -כחותמ םיטירפת תועצמאב םינותנל השיגה
 םוצע ןווגימב עדימ יפוריצ םירשפאמה ,םימ
 .תויורשפא לש

 ךילהתב ץעויו ףתושכ בשחמה ףוסמ <
 תוטלחהה תלבק
 עדימ גיצמה ילכמ ףוסמה ךפוה דציכ יתיאר
 /ףתושל םינותנ תנזהל יטסיטטס יאנובשח
 שמתשמה לש תוטלחהה תלבק ךילהתב ץעוי
 תאזו ןוגראה לש תונוש תומרבו תויצקנופב
 תלבקל תוצלמה תגצהו עדימה חותינ י"ע
 -טוש תיבשחמ החיש םויק ידכ ךות הטלחה
 .שמתשמה םע תפ

 םינוש םיצבקמ עדימ יטירפ ףרצמ ףוסמה <
 תוליעפל המאתהב םגיצמו םינוש םיאשונמו
 שמתשמה עצבל ךירצש תיפוסה
 תבייחמה ,תילנויצנבנוקה השיגהמ לדבהב
 -בקמ תובר תותליאשל אורקל שמתשמה תא
 לבקל תנמ לע םינוש םיאשונבו םינוש םיצ
 ךירצ אוהש תיפוסה הלועפה לע הטלחה
 .העצבל

 ומצעב םיכסמה תא ןנכתמ שמתשמה <
 תיביטקארטניא הרוצב
 שמתשמל תורשפאמה תותליאש וגצוה
 ,רתויב הטושפ הרוצב ,ףוסמב ומצעב ןנכתל
 -ושירד יפל םתגצה תרוצו םיכסמה רדס תא
 .ותויחונו וית

 לש דוסי ינבא תמועל ,ןב ץבוק ,בא ץבוק <
 םינותנ
 גשומב שומישה תקינכטמ יתגרדה רבעמ
 לבוקמכ ,ןב ץבוק בא ץבוק לש ילנויצנבנוקה
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 -יה ינבא לש ץבוקה גשומל ,םינותנ דוביעב
 .תכרעמה ינותנ לש דוס
 םינותנ ןוסחא לע תרתוומ השדחה הקינכטה
 הדמצה ,תיביר ,תוסנק תורתי לש םייתאצות
 .בא ץבוקב 'וכו
 תיעב ןורתפ תרשפאמ השדחה הקינכטה
 תוכרעמ תא תנייפאמה ,תויביטקאורטרה
 תואמ תיביטקאורטר ןקתל תוקקזנה סמה
 תכירעמ האצותכ ,רבעה ןמ ןובשח תולועפ
 .1982 סמ תנשל תסחייתמה 1988 תנשב המוש

 מ"עמ תרוקיבל החמומ תכרעמ <
 החמומ תכרעמ חותיפ לש יוסינ ינפל גצוה
 .מ"עמב םילענה ףנעב
 -ידבב מ"עמ רקבמ תודובעל העייס תכרעמה
 .וילע ריהצה םושינהש רוזחמה תונוכנ תק
 התעו שמתשמה י"ע החלצהכ רדגוה יוסינה
 הלכלכ יפנעל יוסינה תבחרה לע מ"עש דקוש
 .סכמה תלהנה םע ףותישב םיפסונ םיבר
 ידבוע לש ףתושמ תווצ םקוה יוסינה ךלהמב
 דומיל" לע ודקש רשא בשחמ ישנאו הלהנה
 ."רקבמה לש שארה
 -במה לש תונמוימה תסנכה - תורחא םילימב
 תובכרומ הקידבו הניחב תולועפ עצבמה ,רק
 םיכירדתה לכ ללוכ ,בשחמה לא ,רתויב
 רבטצמה ןויסינה ,םהב רזענ אוהש םייפנעה
 .דועו קסעב רוקיב ינותנ ,רבעה ןמ םיקיתמ

 סמה יקוחל ילאוטסקט עדימ רוזחיא <
 לכו 1961 תנשמ ירוקמה קוחב ןזוה בשחמה
 ןזוה ןכ .1988 תנש דע הקיקחה ינוקית 6
 םויכ .םירזוחו םילהנ ,ןיד יקספב בשחמה
 ףוריצ וא הלימ לכ שקבל שמתשמה לוכי
 תיביטרגטניא הרוצב לבקלו בשחמהמ םילימ
 העיפומ םהב םיפיעסהו םיעפומה לכ תא
 .שקיבש הלימה
 :המגוד
 תועיפומ םהב תומוקמה לכ תא לבקל ונשקיב
 יפיעס לכ תא ונלביק ."ןוה חוור" םילימה
 תא ןכו הלא םילימב שומיש שי םהב הדוקפה
 שי םהבש םירזוחהו םיילהנה ןידה יקספ לכ
 .הז םילימ דמצל רוכזיא
 ,םויכ ,םילגוסמ רתויב םיטעומ סמ יחמומ
 בחר ףקיהב םירוכזיא טוקיל םנורכזמ ףולשל
 ךות ךסמב גיצהל לגוסמ בשחמהש יפכ הזכ
 .תוינש

 תא אוצמל םישמתשמל תובר עייסמ הז ילכ
 םיכבוסמה סמה יקוח ךבסב "ןופצה"
 .לארשי תנידמ לש םיבכרומהו

 יביטקילפאה םוחתב תריינ אלל דרשמ <
 וסמה
 -פיצפס סמ יאשונב תרבעומה תריינה תומכ
 ךרוצל הדשה תודיחי לא בשחמה ןמ םיי
 -ויב בחר ףקיהב איה ,םלועה יבחרב ןתדובע
 ידימ םיקרזנ ריינ לש תונוט תורשע .רת
 -דח תוכרעמ רפסמ וחתופ מ"עשב .שדוח
 .תריינב ךרוצה תא ןיטולחל תולטבמה ,תוש
 .ףוסמה אוה דיחיה הדובעה ילכ
 :המגודל
 תומכ הפילחמ תבשחוממה הפיבאה תכרעמ
 -ושינ/םיקסוע תובוח לע תריינ לש המוצע
 .ףוסמב ,םימ

 תא ,בוחה תודוא םינותנה תא גיצמ ףוסמה
 ,םייניעידומ עדימ תורוקממ ,לוקיעה תורוקמ
 ,(לקועמה) בוחה תייבג רחא בקעמ עצבמ
 -יס לש םיילאוטסקט םינותנ תסנכה רשפאמ
 רחא בקעמ עוציב רשפאמ ,הבישי םוכ
 .תוטלחהו תושיגפ ןמויו םיכיראת
 לוהינ ,חוקיפ ילכ תכרעמה תקפסמ כ"ומכ
 ,ןוגראב םינושה לוהינה יגרד ידיב הרקבו
 .סכמה תלהנהו דרשמה תלהנה ומכ
 לקו שומישל דאמ החונ הגצוהש תכרעמה
 .הליעפהל

 ןכוממה ררשמה +*
 ינורטקלא ראוד
 .ךפיהלו סמה ידרשמ לכל תולהנההמ לעופ
 וחלשנש םירדש יפלא לש הירוטסיה יתיאר
 .תכרעמב םילעופו

 תבשחוממ הכרדה תכרעמ
 לש תימוימויה ותדובעב תבלושמה תכרעמ
 תכרעמה .םינושה סמה יאשונב שמתשמה
 טוריפ ךסמה לע לבקל שמתשמל תרשפאמ
 ,םייוסמ גשומ לע עיבצהל ,והשלכ סמ אשונב
 הכרדה שקבל ,ול עודי אלש ,םייוסמ הדשב
 -חוממ הכרדה תכרעמל תאצל ,הז הדש לע
 "דמליש דע" תועש ךשמב הב "לייטל" ,תבש
 .ךליאו הדש ותואמ דובעל רוזחל כ"חאו
 תורבחתה תורשפאו ימוקמ םילילמת דוביע
 .6-ה ךרד יזכרמה בשחמל

 םיפסונ םילכ םימייקש יל רסמנ .םיפסונ םיד
 .האבה הנשב וגצויש ,חותיפב

 ערימ זכרמ <
 ,הצקה שמתשמ תושרל 545 יצבק תדמעה
 םיכתח ,םייטסיטטס םידוביע עוציב ךרוצל
 ןפואב שמתשמה י"ע תויביטרפוא תודובעו
 .יאמצע
 -לחמה תא רקיעב עדימה זכרמ שמשמ םויכ
 -סמו סמה יפגא לש תולהנה ,תוילכלכה תוק
 .הדש ידרשמ רפ

 תונובשח תלהנהב ןווקמ ןוכדע *
 ןווקמ ןוכדעב תונובשח תלהנהל רבעמה
 תויאנובשח תולועפ עצבל שמתשמל רשפאמ
 תואצות תא דיימ תוארלו קסוע/םושינה םע
 .תיפוסה תוליעפה
 האצות ,תוינש ךות ,ףוסמב הגיצמ תכרעמה
 .םושינל ךמסמ ףוריצב ןוכדעה לש תיפוס
 לש הנשיה הקינכטה תא הפילחמ וז הקינכט
 הווצא ןוכדיע תדובע עוציבו ףוסמב רודיש
 תואצותה תגצה ךכמ האצותכו ,הלילב טגוטח
 .תרחמל קר תויאנובשחה תולועפה לש
 -תוהמ םייוניש ךירצה תנווקמ ח"הנה ןוכדע
 .מ"עשב הרקבהו תרוקיבה יכילהתב םיי
 תוסנק םה םויכ וז הטישב םילעופה םיאשונה
 שוכר סמ ,םידיבעמ - הסנכה סמ ,םיילהנימ
 .יקלח ןפואב מ"עמו

 תוטלחה עוציב רחא בקעמ
 -רשמל בחרוי יוסינהו דרשמב יוסינ םייתסה

 תובותכ קנב *
 תובותכ קנב לש תכרעמ החתופ מ"עשב
 ראוד) היוקל תבותכ ףילחהל תרשפאמה



 ,יטמוטוא ןפואב תיפילח תבותכב (רזוח
 תורוקממ ,יטרדנטסה תובותכה קנב ךותמ
 .םינווגמו םינוש
 -פאמה ,יתחפשמ ץע לש תכרעמ החתופ ןכ
 ץעה לש תילאוזיו הנומת תלבק תרש
 תוליעפה לש יבחור חותינ ךרוצל יתחפשמה
 .החפשמה לש תללוכה תיקסעה

 יצעויו ןובשחה האור יבשחמ ןיב רשק *
 סמה
 םימרוג םע םיסמה בשחמ לש רשק תריצי
 ,ןיד יכרועו סמ יצעוי ,ח"ור ומכ םיינוציח
 עדימ תחטבא לש תדחוימ הנכות תועצמאב
 מ"עש בשחמל רשקתהל גצימל תרשפאמה
 ויגצוימ תודוא לע קרו ךא ערימ לבקלו
 .םינוש סמ ימוחתב
 רחאל קר תרשפאתמ גצימל הז עדימ תריסמ
 גצימל תדחוימ האשרה רסמ גצוימהש
 ןפוצ לביק גצימהש רחאלו סמה תונוטלשלו
 .ערימ תחטבא סיטרכ םע דחוימ

 בשחוממ םולשת עוציב <

 םולשת עצבל םיאשר ,תשרל ורבחתהש ח"ור
 .תריינב םדא די עגמ אלל בשחוממ
 3-ל תרשפאמ מ"עשב החתופש תכרעמה
 לכ תא עצבלו םהיניב רבדיהל םיבשחמ
 .תושורדה תולועפה
 תונוטלשל םולשת תולועפ סזוי גצימה בשחמ
 ריבעמו מ"עש בשחמ םע רשק רצוי ,סמה
 קנבב ולש גצוימ ןובשח בויחל ףוסמב הארוה
 .מ"עמ וא .ה.מב ונובשח יוכיזו

 ,קנבה בשחמ םע רשק רצוי מ"עש בשחמ
 יוכיזו קנבב גצוימ ןובשח בויח תולועפ עצבמ
 -ועפ .מ"עמב וא .ה.מב םוכס ותואב ונובשח
 ינורקע רושיא ןתמ רחאל קר תעצבתמ וז הל
 .גצוימה דצמ דחוימ

 בחר ףקיהבו ןווגמ יניעידומ עדימ <
 לופיטל תודחוימ תוקינכט וחתיפ מ"עשב
 תגצהו הנזה תורשפאמה יניעידומ עדימב
 תודשב ןהו טסקטב ןה ,ןווגמ יניעידומ עדימ
 גוסל םאתהב ,ומצע שמתשמה י"ע םיעבקנש
 .וידיל עיגהש עדימה

 תוקינכטב שומיש ךות ףוסמב עדימה תנזה
 .יוהיזב עויסל סרדנואס לש תונוש
 ,עדימ יטירפ ןוילימ 8 ללוכ יניעידומה ערימה
 -שמל גצומה יביטרגטניאה עדימב בלושמה
 .היבגה תפיכאו המוש תכירע ךרוצל שמת

 תרוקיבל םגדימ תריחב *
 רשפאמ ליעל וטרופש םילכה תועצמאב
 םגדימל םיגירח תיסולכוא תריחב מ"עש
 .תרוקיב
 םינוירטירק 70-כ ליעפהל תלגוסמ תכרעמה
 -וושה םירציימה םיכתחו תובלצה לש םינוש
 ףולשל םירשפאמו םינושה םיסמה ןיב תוא
 רוזחמה תרהצה רשא םיקסוע לש םיגירח
 תיקסעה תוליעפה םע תבשייתמ הניא םהלש
 .תכרעמב יוצמה יניעידומה עדימהו תללוכה
 לולקש י"ע השענ תרוקיבל היסולכואה גרדמ
 -ילש דוקינ ןתמו ,קסוע לצא יוקל אצמימ לכ

 .יל ר

 תוגירח לש דרוי רדסב תגצומ היסולכואה
 .שמתשמל

 םיפסכ ילוקיעל םיבשחמ ןיב רשק <
 תירצואה םיבשחמ תשרל רבוחמ מ"עש
 ןתינ הז רשק תועצמאב .םירחא םיבשחמלו
 .םיבשחמ רפסממ םינותנ דחא ףוסמב גיצהל
 לש יטמוטוא םיפסכ לוקיע עצבתמ כ"ומכ
 תלבק יאכז לומ מ"עש בשחמב מ"עמ יבייח
 בשחמ םע רשק םייק ןכ .ל"כשחב םיפסכ
 .בכר ילוקיע ךרוצל הרובחתה דרשמ

 בשחמל תורישי םידיבעמ תוחוד רודיש =

 מ"עש

 םידיבעמל רשפאיש יוסינ םייתסה ולא םימיב

 -תנשה תוחודה תא ריבעהל הנידמה יבחרב

 -ה תועצמאב םהידבועמ רכש יוכינ לע םיי

 רשקב מ"עש בשחמל תורישי ,םתושרבש =

 -וריש ןתמל הגרדהב בחרוי הז יוסינ .יבשחמ

 .םיפסט םית

 םיטקייורפ רחא בקעמ תכרעמ *
 םיטקייורפה עוציב לע םיטלוש מ"עשב
 םיטקייורפ רחא בקעמ תכרעמ תועצמאב
 .סבאדא לרוטנב החתופש

 תושרל דמועה קנעה םיבשחמה ןקתימ
 -ישרמהו םיפיה םינקתימה דחא אוה מ"עש
 ינש םינקתומ ןקתימב ,לארשיב םייוצמה םימ
 תרבח תרצותמ א1.50 :םייזכרמ םיבשחמ
 .מ.ב.י תרצותמ 3081-ו א 5
 הלעמלב ךמות ויבשחמ לע םיבשחמה זכרמ
 דיה דועו ,תוספדמ 8007ו םיפוסמ 10007מ
 .היוטנ

 הלא לכ תא האור התאשכו רויסה ףוסב
 יאלפמו הנכותה יגשיהמ לעפתמ ףא ילואו
 -ושו ךבילב עגרל רהרהמ התא ,היגולונכטה
 בצעמ ,איבל רב ירבג תא םר לוקב לא
 היהי המו ,מ"עשב תיבושחימה הבשחמה
 טרפה תעניצ םע חרזאה לע היהי המו ?ונילע
 םאה ,לובג תגשה ןיא הלא לכב םאה ?ולש
 הב ונייח תוכיאש הנידמל עלקינ אל הלא לכב
 תובהלתהב ,איבל רב ירבג ?עגפיהל היושע
 לע רתויב לודגה ןגמה ינא" בישמ ,תושיחנבו
 םע השענ תיארש המ לכ .חרזאה תויוכז
 חרזאה לע הבישחה לכ םעו הרתי המשנ
 תויעוצקמה תולטמה יולימ ךות ,ויתויוכזו
 ."הדיחיה לע תולטומה תויעצבמהו

 רבד ףוס
 םייוארה הלא לכ תא ןייצלמ העיריה הרצק
 גציימ םגדימ רומאכ ראתל יתרחב ,ךכל
 ןרצי ,קט-ייהו הרמוח ןרצי :לגעמ יתרגסו
 היצמרופניאה תיישעת ,תמדקתמ הנכות
 היגולונכטה תא םשיימה םיבשחמ ןקתימו
 התלוכיב הנומא רודח ינא .להנימה תורישב
 ךופהלו וזה תיתשתה תא לצנל לארשי לש
 קט"ייהה ,הנכותה ,םיבשחמה ףנע תא
 -ודיקל תועמשמ בר ,רידא ףונמל םימושייהו
 ונל ונת .לארשי לש יתרבחהו ילכלכה המ
 לארשי תא הנשנו הלאכ "םילגעמ" 0
 .הצקה לא הצקהמ
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 הנכות תסדנהלו תובשחוממ תוכרעמ תסדנהל יעיברה ילארשיה סוניכה

 1989 ,ינויב 6-5 ) /

 ביבא"לת ,הכורעתה ינג םיסרגנוקה זכרמ

 םירמאמ תשגהל ארוק לוק 2

 תוכרעמ תסדנהב תוכורכה תויעבה ןווגימ לכב ןודי הנכות תסדנהלו תובשחוממ תוכרעמ תסדנהל יעיברה סוניכה

 איבהלו םושייה ימוחת לכב הנכותה תסדנה יאשונ תא םדקל סוניכה תרטמ .ןתנכותו א"נע תוכרעמו בשחמ תוצבושמ

 בשחמה תוצבושמ תוכרעמ םוחתב הנכותה יסדנהמו תוכרעמה יסדנהמ לש תוירקיעה תויליהקה יתש ןיב תידדה הירפהל

 ןתנכותו תובשחוממ תוכרעמ תסדנהל םישידח םיבשחוממ םילכו תוטיש לש תומגדהל שדקוי דחוימ לולסמ .א"נעהו

 םיטקייורפב תומדקתמ תוטיש םושייב וקפוהש םיחקל תגצה לע דחוימ שגד םשוי סוניכב .םילכ תכורעת םייוקת ליבקמבו
 ,םימדוקה םיסוניכב שכרנש ןויסנה רואל .תובשחוממ תוכרעמ לש םיעוציבה חותינב תויטילנא תוטיש בוליש לעו

 .תוימושיי תויסדנה תודובעו תויאמדקא תודובע בלשל ץמאמ הז סוניכב םג השעיי

 155 - 0חוו161 לוו
 . לארשי ףינס

 |66 (סחוסטז6ז 50064 י"ע ץפויו תילגנאב םסרופי סוניכה רפס %

 *סוניכה לש םיירקיעה םיאשונה

 תוכרעמ תסדנהב תיתוכאלמ הניב ימושיי .4 תובכרומ תובשחוממ תוכרעמ תסדנה .1

 תובשחוממ םיבשחמו תובכרומ תוכרעמ תרוטקטיכרא <
 םימושייב תיתוכאלמ הניב תוקינכט בוליש * םתכרעהו 9

 םייתכרעמ תורוטקטיכרא ןיב תוידדהה תוכלשהה חותנ <
 לש חותיפה ךילהתב תיתוכאלמ הניב תוקינכט בוליש < הגכותהו תכרעמה ==
 הנכותו תוכרעמ םיבשחמ תרושקת +* 1

 תוכרעמ לש םיעוציבו ןויפיא ,תושירד חותינ <
 חותיפ תוביבס .5 תובשחוממ תוכרעמ לש בולישו יוסינ ,ןוכית תוטיש +* |

 חותיפ תוביבס לש הרוטקטיכרא *
 תוכרעמ תסדנהל םיבשחוממ םילכ <

 הנכות תסדנהל םיבשחוממ םילכ < הנכות תסדנה .2

 ןתכרעהו הנכות תוכרעמ לש תורוטקטיכרא <

 םיבאשמהו חותיפה לוהינ .6 הנכות חותיפב תוילמרופ תוטיש םושיי <
 בקעמ ,תויולע תכרעה ,ןונכית :םיטקייורפ לוהינ < הנכות תוקידבו בוליש ןוכית ,ןויפיא תוטיש <

 הרקבו

 תוכיא תחטבא
 הרוצת תרקב 5 הנכותו תוכרעמ חותיפב םיריהמ סופיט תובא 3

 הימדקאבו הישעתב םדא חכ תרשכה

* 
 םיידעלבה םניא ךא .םיירקיעה םניה ל"נה םיאשונה

 :סוניכב תילטנורפה םתגצהו תינכטה םתוכיא תניחבמ רתויב םיבוטה םירמאמה ינשל הרקוה תודועת הנתנית סוניכה תרגסמב

 השגה ידעומ

 .(םידומע 10-כ םהש םילמ 2500 - 1500) םיקתוע העבראב ,תילגנאב בחרומ ריצקת תשגה - 1988רבמבונב ופ ם
 .םירבחמל טופישה תואצות תריסמ - ופ89ראורבפב ו5 ם

 .סוניכה תוריכזמל תילגנאב תיפוסה הסריגה תשגה - 1989 לירפאב וס ם

 .61500 ביבאילת ,50432 .ד.ת ,מ"עב ארטראל חולשל שי םירמאמה תא

 -הההההההההוההטהההההרההה ההרה הרטה ה ההדחה החחה ההדחה
 תוכרעמ תסדנהל יעיברה ילארשיה סוניכה

 1989 - הנכות תסדנהלו תובשחוממ

 הנווכ ספוט

 (03-660952 .סקפב וא 61500 ביבא"לת ,50432 .ד.ת ,מדעב וורטראל חולשל)

 יטרפ םש החפשמ םש

 דוקימ תיטרפ תבותכ

 הדובעה םוקמ

 הילמיסקפ | (תיב) ןופלט (הדובע) ןופלט

 אשונב רמאמ שיגהל ןיינועמ ינא ב

 אשונב חיש בג םייוקיש עיצמ ינא ב

 .ןתנכותו תובשחוממ תוכרעמ תסדנהל בשחוממ ילכ םיגדהל יתנווכב ב

 ילכה יפוא

 .סוניכה תינכת תא ילא חולשל אנ ,סוניכב ףתתשהל ןיינועמ ינא ךא ,רמאמ שיגהל יתנווכב יא ם

 ו וה ירמה וצתע)
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 תהוקקההההאהההי יה יה הרר ידי הדס תמעהקהה רה רה היוש

 םורתי הזכ בטחל ידכ בטחמב ךרוצ ןיא
 .ךירצומ םודיקל "בשוח הטעמ"

 תמסרפתמה העדומ לכ יכ וילאמ ןבומ :טושפ ךלש בושיחה
 ילבקמל רשיה העיגמ ''בשוח השעמ'יב - א"ליא י"'ע רואל אצויה - "בשוח השעמ"
 להק קוידב םה הלא ירהו .ףנעב תוטלחהה .בושחימ יאשונב יעוצקמ תע בתכ אוה
 .ןוכנ ךלש בושיחה .ךלש הרטמה | םיינכדע םירק לוולזרלג .דרלרלהש אצמת
 ייבשוח השעמ''ב ךתעדומ םוסרפ תואצות שי 2 0 7
 .וחיכוי .םלועבו ץראב שחרתמה לע
 ךלש םוסרפה תויורשפא לע עדימ תלבקל .וב םיארוק םיבשחמ םיבשוחש ימ לכ

 א"ליא תוריכזמ לא הנפ "בשוח השעמ"ב
 .03-715770 ,715772 .לט היבכמה רפכב

 "בשוח השעמיי
 .םוסרפ בשוח התא םא ןוכנה הוטעמה

 ןהכ רימא ₪



 ענונטעומכ הטקש - /4/2/2/4 0 /2/6-/1///2/- תדיינתישיא תספדמ
 | ,דרשמב ףוסמהוא קה דיל התוא םיש ,תיתימאה תישיאה תספדמה איה <סס4ו6כו6סאוא

 ...זאו רותפכה לע ץחל ,תיבב וליפא וא ךרדב

 - ?רשפאתה הז ךיא 5
 תלעופ תיתימאה תישיאה תספדמה - אס א-ס160אוא עבונ טע ומכ הטקש איה 5

 וז תינכפהמ הטיש .(זאא 18ד) ויד תקרזה תייגולונכטב לכות ,31065-ב ךרובע סיפדתשכ םגו לקשמב הלק ,הנטק

 ןיאו .(םיענ םיקלח דואמ טעמ) תספדמה תונימא תא הלידגמ .השיחלב םיקסע תבישי הביבס םייקל

 .םיכלכלמ ויד יטרס תפלחהב ךרוצ - ךתוא תועטהל לדוגל ןתת לא לבא 5

 אבא םע הכפהמ < תידרשמ תספדמל ומכ שממ הלעפה תויוףשפא 0160%1א-ל
 איה ב"הרא כ160אזא , רתוי בוט יוביגל תופצל לכות אל , תוכיא תספדה ,הלועמ תוכיאב הקיפרג ,הנטק וא הלודג

 .. .הידיב דקפוה ץראב תורשהו קווישהו א0 א לש תב תרבח ...דועו ףיצרו דידב ריינ תנזה

 :תודימ בשחמ תוכרעמ םוחתב תחא רפסמ הרבחה לש - ךתיא התוא חק <

 .פש-לא תצובקמ ןוסק -לא תועצמאב םג הליעפהל ןתינ תוריעזה היתודימל ףסונב 4
 ריחמב אס \א תיבמ תיתימא תיישיא תספדמ ךל חקזא .ןופוסמ וא דיינ ישיא בשחמ דיל (150 םגדב) תונעטנ תוללוס |

 .עצבמ

 -ךלש פ160א]א -ה תא רחב 5
 ,םיות 136 וא 85 הספדה בחור ,310 675 תוריהמ - 300 םגד | . אז 0 תוכיא תויתוא ,תונעטנ תוללוסב הלעפה | תורשפא ,םיות 85 הספדה בחור 0 5 תוריהמ - 150 םגד |

 . 0: תוכיא תויתוא ,תיטמוטוא ריינ תניעט

 .55125 493124 לט 69714 ביבא לת ,ןד ןוכש ,7 תוכלמ יגורה'חר
 ו


